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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Општинска управа општине Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23, ПИБ 

100880059, матични број 07355815, рачун број 840-168640-63 (у даљем тексту: 

Наручилац). 
 

Интернет адреса Наручиоца: www.opstinasokobanja.com 

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 32/19 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом 

о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

 

1.3 РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона. 

 

1.4 ЕЛЕКРОНСКА ЛИЦТАЦИЈА 
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона. 

 

1.5 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 32/19 је Санација сеоских путева и улица на 

територији општине Сокобања 

 

Шифра ОРН:  45233142- Радови на поправци путева 

1.6 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 32/19 спроводи се ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

1.7 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Душица Станковић  

Имејл и број факса: e-mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com факс: 018/830-253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

У поступку јавне набавке број 32/19 понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 

услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 

табели и то: 

  

 

Р.бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 

 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 

 

Правна лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 

Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита; 

 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 неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 

више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих.  

 

Предузетници и физичка лица достављају: 
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1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 

3.  

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 

 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или  

издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 

потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа 

локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних 

прихода за огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу 

доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да 

буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно 

потписати и печатом оверити наведену Изјаву  
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

У поступку јавне набавке број 32/19 понуђач мора да докаже да испуњава 

додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и 

то: 

 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 

Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да понуђач 

није био неликвидан у последњих 12 месеци од дана објављивања позива за 

подношење понуда.  

Доказ 

 

Потврда НБС о ликвидности понуђача у периоду од 12 месеци пре 

објављивања позива за подношење захтева. 

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 

претходне 3 обрачунске године (2016-2018) извео  радове на изградњи, 

одржавању и санацији шумских, пољских, некатегорисаних и сеоских 

путева   и санацији клизишта на путевима у вредности од најмање   

28.600.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у 

минималном износу од 9.000.000,00 динара без ПДВ 

Доказ 

Копије 

 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 

ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре. 

 

Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог 

уговора уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 

 

Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације. 

 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 

- назив и адреса наручиоца  

- назив и адреса понуђача 

- предмет уговора 

- вредност изведених радова 

- број и датум уговора 

-  - контакт особа наручиоца и телефон 

     - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 

Посебна напомена: 

Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као 

носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност радова коју 

је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не налази тај 

издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући доказ - уговоре 

и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе  на основу 

којих се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране 

понуђача. 
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3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време  или 

ангажоване по основу уговора ван радног односа најмање 15 лица од чега 

најмање: 

1 одговорног  извођача радова са личном лиценцом и то: 410 или  411 

или 412 или 415  

4 возача камиона  

6  руковаоца грађевнским машинама и 

4 физичка радника 

 

 

Доказ 

Копије 

 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 

важењу лиценце или лиценца коју је решењем издало министарство 

надлежно за послове грађевинарства, просторног плнирања и урбанизма и 

доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: 

фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца 

лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  уговора ван радног 

односа) 

Доказ о радном статусу за остала лица (фотокопија МА или другог 

одговарајућег обрасца, односно фотокопија  уговора ван радног односа) и  

Доказ за возаче и руковаоце грађевинским машинама (возачка дозвола и 

фотокопија  уговора о раду или уговора ван радног односа) 

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 

ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке 

потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 

2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 

3. Уговор о допунском раду. 

 

4. 

 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 

следећом техничком опремом. 

 багер гусеничар  Комада 2 
 

комбинована радна машина Комада 2 

камион кипер  Комада 4 

 
грејдер  

Комада 1 

Ваљак од 5 до 10 тона   комада 1 
 

Доказ 

Копије 

 

1) пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписанa од стране 

овлашћеног лица понуђач или аналитичкa картицa основних 

средстава потписанa од стране овлашћеног лица понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2019. године; 

3) уговор о лизингу;  

4) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или рачун и отпремницу или уговор о лизингу уколико 

је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2019. године; 

5) очитана саобраћајна дозвола за возила и машине које учествују 

у саобраћају  
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На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 

опрему. Понуђач је дужан да достави један од траженх доказа (од 1)-4) ), 

као и доказ под бр. 5) 

5.  

 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 

  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  5%  

од укупне вредности понуде без ПДВ 

       

6. Да, у  случају заједничке понуде достави:  

Доказ 

 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 

испуњавају заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН. 

 

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 

 

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 

 

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 

за привредне регистре. 

 

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. 

 

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
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је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 

понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 

доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 

из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у 

потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 

 

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 

потпише и достави.  

 

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

потпише и то: 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који 

се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 

понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 

могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 

овлашћеног лица члана групе понуђача.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 

3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 

најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда 

понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

 

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 

извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 

изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

3.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 

језику. Поступак се води на српском језику. 

 

3.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 

Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 

Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. 

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 

Наручиоца   www.opstinasokobanja.com 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 32/19– Санација сеоских путева и улица на територији општине 

Сокобања (НЕ ОТВАРАТИ).  
 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 

понуђача, телефон и контакт особу.  

 

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. 

 

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-14.30 

часова, на адресу Наручиоца – Општинска управа општине Сокобања, Светог Саве 

бр.23.  
 

Крајњи рок за достављање понуда је  03. октобар 2019. године до 12.00 часова.  
 

Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 

отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 

Јавно отварање понуда ће се обавити  03. октобра 2019. године у 12.30 часова у 

просторијама Наручиоца - Општинска управа општине Сокобања, Светог Саве бр.23. 

Канцеларија бр. 15, уз присуство овлашћених представника понуђача. 

 

Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  

 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача и 

потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
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1. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом 

као и попуњени и потписани обрасци из Конкурсне документације. 

2. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 

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 Наручиоца – 

Општинска управа општине Сокобања, Светог Саве бр.23,  са назнаком: 

 

Измена понуде за јавну набавку 32/19– Санација сеоских путева и улица на 

територији општине Сокобања- НЕ ОТВАРАТИ или 
 

Допуна понуде за јавну набавку 32/19– Санација сеоских путева и улица на 

територији општине Сокобања- НЕ ОТВАРАТИ или 

 

Опозив понуде за јавну набавку 32/19– Санација сеоских путева и улица на 

територији општине Сокобања-НЕ ОТВАРАТИ  или 
 

Измена и допуна понуде за јавну набавку 32/19– Санација сеоских путева и улица 

на територији општине Сокобања-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. 

 

Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 

на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку 32/19.  
 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 

приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
  

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
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          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 

дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

 

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. 

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

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

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 

који ће извршити преко подизвођача.  

 

Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за 

понуђача. 

 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 

тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 

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. 

 

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 

начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 

и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 

 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи: 

 

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

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

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

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према Наручиоцу. 
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Задруга може поднети понуду 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 ЗЈН. 

 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

  Рок плаћања је од 15- до 45 дана од дана пријема оверене привремене односно 

окончане ситуације, уз важећу банкарску гаранцију. 

 

  Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи једна година рачунајући од 

дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 

условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 65 календарских дана од дана увођења у 

посао. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 

 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 

рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

8. 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 (рад, материјал, обезбеђење градилишта, постављање 

сигнализације, смештај машина и радника и тд.) које понуђач има у реализацији 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.  



 
Јавна набавка 32/19 страна 13 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН. 

 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 

 

9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 
 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  

 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5 % од 

укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 60 дана од дана јавног 

отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 

платива на први позив – оригинал - у корист Општинске управе општине 

Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23, ПИБ 100880059, матични број 07355815, 

рачун број 840-168640-63  

Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 

следећим случејевима: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да 

закључи уговор о јавној набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу не достави полису осигурања од одговорности за штету причињену 

трећим лицима и стварима трећих лица. 

 

 Изабрани понуђач у обавези је да достави наручиоцу: 

а) Банкарску гаранцију– оригинал за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека 

рока за коначно извршење посла, у року 15 дана од дана закључења  овог 

уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 

на први позив, а у корист Наручиоца. 

 

б) Банкарску гаранцију– оригинал за отклањање грешака у гарантном року у 

износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим 

од уговореног гарантног рока, у року од 10 дана након примопредаје радова, 
која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први 

позив, а у корист Наручиоца. 

 

 
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Наручилац је дужан да: 
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1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, 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.  

 

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 

Наручиоца, електронске поште на имејл dusicastankovic@opstinasokobanja.com или 

факсом на број 018-830-253) тражити од Наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Душица 

Станковић, сваког радног дана 07.30 – 14.30 часова. 
 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 32/19- 
Санација сеоских путева и улица на територији општине Сокобања 

 

Наручилац ће у  року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

11. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 

 

Понуђач може да се увери у све услове градње, документацију, као и да стекне 

комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији 

на којој ће се радови и изводити.  
 

Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са 

особом задуженом за обилазак локације, а то је Светлана Вучић, контакт телефон  

064/8568905, у периоду од 10 до 12 часова сваког радног дана почев од 16.09.2019. 

године, до истека рока за подношење понуда. 
 

Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља 

потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације,  

који не мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације. 

 

ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
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Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 

документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 

Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца    www.opstinasokobanja.com 
 

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 

Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   

 

Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 

Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

 

12. КОМУНИКАЦИЈА 

 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 

Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.opstinasokobanja.com 
 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 

дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 

што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 

при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 

код понуђача, односно његових подизвођача. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 

узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 

исправљати на следећи начин: 

 

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном. 

 

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 

позицији укључена у вредност других радова. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

14. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 

 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

 

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 

набавке у складу са понуђеним условима. 

 

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 

а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 

техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 

располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 

радова које понуђач нуди. 

 

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 

набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

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 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. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) 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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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску 

одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који 

је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 

истоврстан.  

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

17. 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. 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 

 

Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл dusicastankovic@opstinasokobanja.com., факсом на број 018/830-253 

или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  

 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 

се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

 

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева за заштиту права. 

 

19. САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 

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

2) назив и адресу Наручиоца; 

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 

 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 

Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 

Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења. 

 

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 

дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 

истовремено доставља Наручиоцу. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 

за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 

 

Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1 или  

 

Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава) или  
 

 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 

 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 

се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-

takse.html 
 

20. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 20 дана од дана отварања понуда. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права из члана 149. ЗЈН. 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) ЗЈН.  

22. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба 

Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 

године односно у наредних шест месеци. 

 

23. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

 

 

 

  



 
Јавна набавка 32/19 страна 21 

a. СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 
 

 НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 

Општи подаци о понуђачу 

 

 

ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 

Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности     

ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Образац структуре цена ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2019. године 

за јавну набавку 32/19– Санација сеоских путева и улица на територији 

општине Сокобања 
 

 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 

групе понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  

(заокружити) 

 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 

групе понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  

(заокружити) 

 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 

групе понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  

(заокружити) 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 

броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Подаци о подизвођачу: 
 
 

 
 

Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 

 

                   _________________________ 

 

 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе 

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

потписати образац понуде. 

 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 
 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок за извођење радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   

(максимално 65 календарских дана) 

Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 

(не краћи од 1 године) 

Важење понуде износи 60 дана од дана отварања понуда 

Рок плаћања  

Начин плаћања: 

 у року______ (од 15 до 45 дана) од 

дана пријема оверене ситуације. 

Укупна вредност привремених 

ситуација не може бити већа од 90% 

вредности уговорених радова без ПДВ. 

__________ дана 

Назив подизвођача 
Позиција радова које 

изводи 

Вредност радова   

без ПДВ 

Проценат 

укупне 

вредности 

набавке који ће 

извршити 

подизвођач: 
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 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 

 

                   _________________________ 

 

 

 

 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 

мало, средње, велико, ЈП или 

физичко лице) 

 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 

Образац потписује овлашћено лице понуђача.  
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     Потпис овлашћеног лица 

 
___________________________ 

 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 

понуђача 
 

Одговорно лице члана групе - 

директор 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 

 

 

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

Образац потписује овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

Изјављујем да смо дана ______________ посетили локације које су предмет јавне 

набавке број 32/19 и стекли увид у расположиву техничку документацију и све 

информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујем да смо 

упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било 

какве накнадне промене у цени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац не мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица 

задуженог за обилазак локације. 

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 

са подизвођачима. 

 

Уколико наступа у групи, образац потписује  овлашћено лице носиоца посла 

групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

    Датум __________________                                           Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 

Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 

периоду извршења уговора за Санацију сеоских путева и улица на територији општине 

Сокобања: 

 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана 

групе понуђача) који 

ангажује одговорног 

извођача: 

Основ ангажовања: 

    1. Запослен код       

понуђача 

    2. Ангажован уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује овлашћено лице носиоца 

посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 

уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 

 

 

 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 

Период 

извођења 

радова 

Врста радова 

Вредност  изведених 

радова  

(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 

 

 

 

 

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

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 

са подизвођачима. 

Образац потписује овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе.  

 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 
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Образац 7. 

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 

Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 

 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 

захтевани технички капацитет за јавну набавку број 32/19– Санација сеоских путева и 

улица на територији општине Сокобања и да ће наведена опрема бити на располагању за 

све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке 
 

Ред. 

бр. 

Техничко 

средство 
Ком. 

Редни број 

и бр. 

стране са 

пописне 

листе 

Број 

уговора о 

лизингу 

или 

закупу 

Уписати у 

чијем је 

власништву  

техничко 

средство 

Година 

производње 

1. 
Багер гусеничар  

 
2 

 

 

   

2. 

 

Камион кипер 

 

4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

3. 
Ваљак од 5-10 

тона  
1 

    

4. 
 

Грејдер 
1 

    

5. 
Комбинована 

радна машина 
2 

    

 

 

 

 

 

 

 

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

Образац потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице 

члана групе.Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима. 

Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                           ___________________________ 
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Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

На санацији сеоских путева и улица на територији општине Сокобања 

Уговорне стране : 

 

1. Општина Сокобања - Општинскa управa општине Сокобања, улица Светог 

Саве број 23, ПИБ 100880059, Матични број 07355815, 07355815 коју, по 

овлашћењу председника општине Сокобања-Инвеститора ______________ од 

______________ године, заступа  начелница Општинске управе општине 

Сокобања Александра Марковић (у даљем тексту: Наручилац) и  

   

2. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________, рачун број 

_______________________ код банке ______________________;  

 

члан групе/подизвођач ______________________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________; 

 

 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор 

___________________________ 

 

 

УВОДНИ ДЕО 

 

Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 32/19, Извођачу доделио 

уговор о извођењу радова на Санацији сеоских путева и улица на територији 

општине Сокобања. 

Одлука о додели уговора бр.___________ од _________________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 Предмет Уговора је Санација сеоских путева и улица на територији општине 

Сокобања, у свему према Понуди број ______  од __.__.2019. године, која је саставни 

део овог уговора.  
 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ 

динара без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 

 

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  износ од ______________ динара 

без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је у програму 7 на конту 425000 позиција 78. 
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Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања 

промењених околности. 

 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова, а посебно 

трошкове извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и 

обезбеђења градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање 

безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  
          

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши у износу од 

__________________без ПДВ што износи  __________________ динара, односно износ 

од ____________са ПДВ, у року од _____( 15 до 45) дана од дана пријема оверених 

привремених ситуацијама и окончане ситуације,  уз важећу банкарску гаранцију и 

полису осигурања, Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 

вредности уговорених радова без ПДВ. 

 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 

дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате квалитета, односно  

атесте, односно извештај о испитивању за уграђени материјал и набавку опреме,  

динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних 

кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља надзору, с тим да се 

у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права на 

приговор.    

Привремене и окончану ситуацију са документацијом из става 2 овог члана 

оверавају Извођач, Надзор и Инвеститор, а Наручилац неће извршити плаћање 

ситуација које нису оверене.  
  

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

Члан 4. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

____ календарских дана (максимално 65), рачунајући од дана увођења у посао. 

  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Извођача и  

надзора, након испуњења следећих услова:  

-     да је Наручилац предао Извођачу сву расположиву техничку документацију; 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  

- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење 

посла; 

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за штету причињену 

трећим лицима и стварима трећих лица. 

Инвеститор ће утврдити приоритет локација на којима ће се изводити  радови 

пре почетка извођења радова. 

 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 

  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о 

околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 
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обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је 

извођење радова обустављено. 
 

Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 

надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 

због које су радови обустављени. 

 

               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 

оверен од стране одговорног лица Извођача и надзора и једино у том случају не утиче 

на уговорени рок извођења радова. 

  

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 

уговореном року.   

Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу надзора и 

Инвеститора и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 

дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 

најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

 

Уговорени рок се не може продужити без сагласности Инвеститора. 
 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  

 

       Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 

уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 

рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 

накнаде. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 7. 

 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 

року, Наручилац може наплатити уговорну казну умањењем износа који је исказан у 

окончаној ситуацији. 

 

 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 

дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 

уговорених радова без ПДВ. 

 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, 

претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, 

односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање 

и износ штете Наручилац мора да докаже. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
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Члан 8. 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 

обавезу:  

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 

Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  

расположивом техничком документацијом и овим уговором; 

- да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 

припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 

Уговора; 

-да по пријему расположиве  техничке документације исту прегледа и у року од 

7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу  на разматрање и даље 

поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати 

непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на 

рок за извођење радова; 

-да пре увођење у посао Наручиоцу достави решење о именовању одговорног 

извођача радова;  

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 

свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном 

динамичком плану, по свим временским условима; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 

обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац  

ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима, што се тиче 

безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време 

укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу;            

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 

раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 

којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење надзора; 

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 

који регулишу ову област; 

-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 

ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 

замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или 

убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 

радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 

набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене 

радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од 

стране  наручиоца; 
-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на локацији 

извођења радова и на суседним објектима; 

  -да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и 

да је спреман за њихов пријем. 
 

Члан 9. 
Извођач је у обавези да најкасније у року од 10 дана од дана закључења Уговора, а 

пре увођења у посао, достави детаљан динамички план, поштујући приоритет 

Инвеститора, који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и формирање 
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градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири  примерка, по два за 

Наручиоца и надзор. 
 

Извођач је у обавези 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. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
 

Члан 10. 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 

обавезу:  

-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда расположову техничку 

документацију;  

-да организује рад надзора, који обезбеђује и именује Инвеститор; 

-да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 
-да са надзором и Извођачем учествује у раду Комисије за примопредају радова 

и коначни обрачун, коју  формира Инвеститор. 
  -да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора. 
     

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 

Члан 11. 

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора 

преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за 

коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 

и платива на први позив, а у корист Наручиоца.  

 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарску гаранцију 

из ст. 1 овог  члана.  

 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарске гаранције. 

 

У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 

важења банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 

њено важење.  

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 

Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 

износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 

уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 

приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу 

окончане ситуације.   
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Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 

пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 12. 

Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период 

извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 

ст. 1 и 2 овог члана. 

 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 

пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим 

периодом осигурања.  

 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 

противпожарне заштите. 

 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 

настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 

исправу без права приговора.  

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године (најмање 1 година) 

рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у 

складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова 

Наручиоцу. 
 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене 

материјале. 
 

Члан 14. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, 

као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац ће наплатити 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 
 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
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Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 

штете. 
 

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   

 

Члан 15. 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 

квалитета, односно  атесте, односно извештај о испитивању, који се захтевају по 

важећим прописима и мерама за радове те врсте у складу са расположивом техничком 

документацијом. Изветај о испитивању  се односи на потребну збијеност и мора да износи  

мин 40 MPa. 

  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала 

и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не 

одговара квалитету. 

 

Уколико Наручилац, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, 

утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким 

прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене 

организације за контролу квалитета. 

  

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 

објекта, Наручилац, по налогу Инвеститора, има право да тражи да Извођач поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са расположивом 

техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном 

року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро 

извршење посла. 

  

 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Члан 16. 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 

и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 

 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 

  

Члан 17. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести надзор  и  

Наручиоца и Инвеститора. 
 

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 

вишак радова без писане сагласности надзора и Инвеститора. 
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Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Наручилац. 
 

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Инвеститора. 
 

Утврђени мањкови и вишкови радова преко 10% представљају основ за измену 

Уговора. 

 

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 

Члан 18. 
Извођач може и без претходне сагласности Инвеститора, а уз писану сагласност 

надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 

стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде 

или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у 

току израде пројектне документације.  
 

           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 

томе обавести Наручиоца и Инвеститора  и достави им писану сагласност надзора о 

потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 
 

Наручилац уз сагласност Инвеститора може раскинути Уговор уколико би 

услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања 

обавесте Извођача.   

 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 

Наручиоца. 
 

 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 

непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 

уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститора и  

доставио му писану сагласност надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених 

радова, у складу са ставом 2. овог члана. 

 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 19. 
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 

 

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести  надзор, 

Наручиоца и Инвеститора. 
 

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 

набавке. 
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Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 

 

Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  

 

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи и 

изведени додатни радови у том случају неће бити плаћени.  

 

Цену извођења додатних радова сноси Наручилац. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  

И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

 

Члан 20. 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 

обавештава надзор, Наручиоца и Инвеститора, а дан завршетка радова уписује се у 

грађевински дневник. 
 

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема писаног обавештења о завршетку радова. 

 

Комисију за примопредају радова, коју формира Инвеститор, чине по један 

представник Наручиоца, надзора и Извођача. 
 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 

радова. 

  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, 

попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 

сертификатима квалитета, односно  атестима, односно извештајима о испитивању 

(Изветај о испитивању  се односи на потребну збијеност и мора да износи  мин 40 

MPa.) у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и 

изградњи. 

 

Грешке, односно недостатке које утврди надзор или представник Наручиоца,  

Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да 

отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може 

извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће приступити 

примопредаји радова. 
 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране  надзора 

и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о 

коначном финансијском обрачуну. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 

одредбама Закона о облигационим односима. 
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Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава 

мора да садржи разлог за раскид уговора.  

 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 

материјала у три извода са приложеним атестима, док су све уговорне стране дужне да 

сачине записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о 

коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида Уговора.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa 

о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и 

изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа 

Републике Србије. 

 

Члан 23. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Зајечару. 
 

Члан 24. 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује 

даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. 

Уговора. 

 

Саставни део уговора чине: 

  -     усвојена Понуда  бр. ________  од  _____________ године;  

-     Озбрзац структуре цена 

 

Члан 25. 

 Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну 

страну. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ         ИЗВОЂАЧ 

 

ОУ општине Сокобања 

________________________________ 

Александра Марковић, начелница 
 

Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати 

средство обезбеђења за озбиљност понуде. 
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Образац  10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 

припремемања понуде за јавну набавку број 32/19– Санација сеоских путева и улица на 

територији општине Сокобања како следи у табели: 
 

Врста трошка Износ трошка у 

динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 

даје:                                                                                     (назив понуђача) 

                                                       

  

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке број 32/19– Санација сеоских путева и улица на територији 

општине Сокобања поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

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

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

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

Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 12. 
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 

даје:                                                                                              (назив  понуђача) 

  

ИЗЈАВУ 

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 

НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

       Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 32/19– 

Санација сеоских путева и улица на територији општине Сокобања, поштовали обавезе 

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

заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуда. 

Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 

 

 

  

Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  

 

_______________________ 

                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати 

наведену Изјаву. 
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ELABORAT  SANACIJE  LOKALNIH PUTEVA    

NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOBANJA 

 

 

 

 
Avgust 2019 

 

 
TEHNIČKI  IZVEŠTAJ 

 

UVODNO OBRAZLOŽENJE 
             Predmet izrade Elaborata je sanacija lokalnih puteva koji prolaze kroz naseljena mesta-sela na 

teritoriji opštine Sokobanja. Svi seoski putevi, koji su mahom od nasipanog kamenog materijala, 

različite krupnoće, su dosta oštećeni (bujična voda koja je nastala kao posledica provale oblaka), je 

odnela  sitnija zrna kamenog materijala, na nekim delovima je odnela i krupniji materijal tako da su 

na nekim delovima duboke vododerine do 30 cm koje su širine od 20-40 cm, pa je odvijanje 

saobraćaja gotovo nemoguće. Po ovim putevima se sada kreću samo traktori i veći džipovi. Ovo  

nevreme je pogodilo skoro sva sela koja su na teritoriji opštine Sokobanja.  
 Potrebna je hitna sanacija svih oštećenih putnih pravaca, nasipanjem kamenog materijala u 

sloju promenljive debljine (zavisno o d stepena oštečenja) da bi se omogućilo bezbedno odvijanje 

saobraćaja.  

 Pozajmište za matrejil kojim se vrši nasipanje je u selu Mirovo (opština Boljevac). Materijal 

za nsipanje treba da ima krupnoću od 0-31,5 mm i može da sadrži do 15 % zemlje (glinovite čestice). 

Ovaj sadržaj zemlje ne smanjule nosivost nasipanog sloja, a pozitivno utiče na njegovu stabilnost 

(služi kao vezivnimaterijal). Površinski sloj nasipanog materijala, u kojem se vide čestice gline i 

zemlje, će se posle prvih kiša, delimično povući dublje u nasipan sloj, a najsitnije čestice će voda da 

spere sa nasipanog puta. 
SITUACIONO REŠENJE 
Svi putevi koji treba da se saniraju zadržavaju svoju osovinu i ne zalazi se van gabarita 

postojećeg puta. Na delu puteva gde nema mesta za iskop odvodnog kanala sa strane  (to je u većini 

slučajeva), u toku nasipanja potrebno je da se da poprečni pad na jedni stranu da bi voda lakše oticala 

sa kolovoza.  
Na većini putnih pravaca nema mogućnosti za iskop odvodnog kanala-jarka jer je putna 

parcela nedovoljne širine, kuće i ograde su odmah pored puta i atmosferska voda mora da se sliva 

jednom stranom puta. Podloga većine putnih pravaca je od kamenitog materijala razlišite krupnoće i 

ima dobru nosivost. Putni pravac između sela Jošanica i Vrmdža je u dužini od 3,5 km i tu je potrebno 

da se urade cevasti propusti za prolazak vode ispod trupa puta. Mesto postavljanja će se odrediti na 
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licu mesta (odvod postaviti tako da izlazi na među između parcela koje su u privatnom vlasništvu) uz 

saglasnost meštana koji su vlasnici prcela. 
PODUŽNI PROFIL 
U podužnom smislu svi putevi ostaju sa postojećim podužnim nagibima jer nema mogućnosti 

da se promeni niveleta i ublaže veliki usponi na pojedinim delovima puta. Niveleta puteva  je 

uslovljena niveletom postojećih puteva i niveletom postojećih ulaza u dvorišta.   
KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
Kolovozna konstrukcija puteva kroz sela je postojeća konstrukcija koja je od lomljenog 

kamena koji je ručno postavljan ili je to kamena drobina iz lokalnog pozajmišta koja ima mali sadržaj 

glinovitih čestica - do 10% krupnoće 0-31,5 mm. debljina sloja je promenljiva od 10-15 cm.  Ispod je 

sloj posteljice koji je od trošne stene pomešan sa glinom i zeljom, a na nekom delu je i kompaktna 

krečnjačka stena. Lokalni put između sela Jošanica i Vrmdža je nasipan materijalom iz lokalnog 

pozajmišta-kameni materijal. Usled dugogodišnje eksploatacije put je na nekim delovima dosta 

oštećen, ima udarnih rupa i kolotraga, pa se na tim mestima zadržava voda i otežava prolazak vozila i 

poljoprivrednih mašina. Na ovom putu je potrebno nasipanje kamenom drobinom u sloju 10-15 cm.

  
 ODVODNJAVANJE 
 Odvodnjavanje površinskih voda sa puta je omogućeno i poprečnim padom kolovoza, padom 

prema bankini i putnim jarkom na delu puta gde je bilo moguće da se on iskopa. Jarak je iskopan 

tamo gde je to bilo moguće-dovoljna širina puta i zemljani deo koji je dozvolio iskop jarka. Većina 

sela je u planinskom području gde je slij zemlje male debljine, a ispod je stenska masa koja nije 

dozvoljavala iskop jarka. Na putu između sela Jošanica i Vrmdža predmerom su predviđeni novi 

betonski cevasti propusti koji će vodu propustati ispod trupa puta i smanjti prelazak atmosferske vode 

preko puta. Maseto za iskop jarka i postavljanje propusta odrediti na licu mesta. 
  

 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
 Predmer i predračun radova je urađen za sva sela gde je potrebna sanacija puteva i sastavni je 

deo elaborata. Ukupna cena za je:  14.300.929,80 dinara bez PDV-a.  
 NAPOMENA: 
 Izvođač je dužan da u skladu sa odredbama pravilnika o uređenju gradilišta uradi i elaborat o 

uređenju gradilišta koji u sebi sadrži mere zaštite na radu radnika, mere sigurnosti objekta pri 

građenju, bezbednosti lica koja se nalaze na gradilištu, zaštiti prolaznika i okoline. 
 U toku izvođenja radova obavezno voditi računa o primeni važećih propisa, pravilnika i 

elaborata, kako u pogledu zaštite na radu tako i u pogledu kvaliteta izvedenih radova. Celokupan 

ugrađeni materijal mora da poseduje atestiranu dokumentaciju. Obaveza izvođača radova je da sve 

probleme na gradilištu rešava u dogovoru sa nadzornim organom, a prema potrebi da konsultuje i 

projektanta. 
  
                Sastavio: 
              Ivan Božinović, dipl.građ.inž. 
                      Lic.br. 312 3101 03 
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Образац 13. 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

За ЈН 32/19 - Санација сеоских путева и улица на територији општине Сокобања 

 

 
Ред. Поз. Врста Јед. Коли- Јединична  Укупна 

бр. цен. радова мере чина цена вредност 

1  2  3  4  5  6  7  
       

2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТЕВА У СЕЛУ БЕЛИ ПОТОК У СОКОБАЊИ 
 

  
I)  Доњи строј 

    

       

1) 
 

Набавка, транспорт и уградња 
слоја камене дробине, д=0-31,5 
мм, на путевима кроз село који су 
различите ширине. У ову позицију 
радова спада и планирање 
довеженог материјала и његово 
ваљање глатким статичким 
ваљком тежине до 10 тоне. 
Средња транспортна даљина за 
камени материјал је 32 км. 
Насипање се врши у слоју 
променљиве дебљине (зависно 
од потребе и од путног правца. 
Количине насипаног материјала 
се рачунају у збијеном стању.                                                                                                     

    

 
1,1 Путни правац један: Леви крак од 

Сокобање у дужини од 420.0 
метара, ширина слоја за 
насипање је 3.0 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  420.0х3.0х0.13=163.8 м3 м3 163,80   

 
1,2 Путни правац два: Десни крак од 

Сокобање у дужини од 700.0 
метара, ширина слоја за 
насипање је 3.0 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  700.0х3.0х0.13=273.0 м3 м3 273,00   

 
1,2 Путни правац три: Други десни 

крак од Сокобање у дужини од 
400.0 метара, ширина слоја за 
насипање је 2.5 м. Слој 10-15 цм. 
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  400.0х2.5х0.13=130.0 м3 м3 130,00   

2)   Рад булдозера на равнању 
колотрага и скидању банкине на 
којој је трава и земља. Скида се 
обострана банкина по потреби. 
Ово проширење пута је потребно 
урадити у ширини од 3.0м метара 
да би се накнадно урадило 
насипање пута у слоју 10-15 цм. 
Напомена: Скидање банкине је 
могуће урадити и грејдером.  

 сат  16,00   

3)   Поправка ударних рупа на путном 
правцу лево од моста. Дужина 
пута је 100.0 метара, ширина 3.0 
м. Ударне рупе испунити каменим 
материјалом ситније гранулације 
и уваљати малим ваљком или 
вибро плочом. Укупна количина 
материјала за попуну ударних 
рупа је 20.0 м3. 

м3 20,00   

 
  Напомена: Сав насипани 

материјал је потребно уваљати 
глатким стаичким или вибро 
ваљком. Све количине 
материјала за  насипање су у 
збијеном стању. За сав 
уграђени материјал доставити 
атестну документациу. 
Потребна збијеност             мин 
40 MPa. 

  
  

 
           
  Укупно: 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. Поз. Врста Јед. Коли- Јединична  Укупна 

бр. цен. радова мере чина цена вредност 

1  2  3  4  5  6  7  
       

2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТЕВА У СЕЛУ БЛЕНДИЈА У СОКОБАЊИ 
 

  
I)  Доњи строј 
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1) 
 

Набавка, транспорт и уградња слоја 
камене дробине, д=0-31,5 мм, на 
путевима кроз село који су различите 
ширине. У ову позицију радова спада 
и планирање довеженог материјала и 
његово ваљање глатким статичким 
ваљком тежине до 10 тоне. Средња 
транспортна даљина за камени 
материјал је 28 км. Насипање се 
врши у слоју променљиве дебљине 
(зависно од потребе и од путног 
правца. Количине насипаног 
материјала се рачунају у збијеном 
стању.                                                                                                     

    

 
1,1 Путни правац један: Десни крак од 

Сокобање изнад школе у дужини од 
250.0 метара, ширина слоја за 
насипање је 3.0 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  250.0х3.0х0.13=97.5 м3 м3 97,50   

 
1,2 Путни правац два: Леви крак испред 

села према гробљу у дужини од 300.0 
метара, ширина слоја за насипање је 
4.0 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  300.0х4.0х0.13=156.0 м3 м3 156,00   

 
  Напомена: Сав насипани материјал 

је потребно уваљати глатким 
стаичким или вибро ваљком. Све 
количине материјала за  насипање 
су у збијеном стању. За сав 
уграђени материјал доставити 
атестну документациу. Потребна 
збијеност             мин 40 MPa. 

  
  

 
           
  Укупно: 

  
  

 
 
 
 

Ред
. 

Поз
. 

Врста Јед. Коли- Јединичн
а  

Укупна 

бр. цен
. 

радова мер
е 

чина цена вредност 

1  2  3  4  5  6  7  
       

2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТА У СЕЛУ ЈОШАНИЦА У СОКОБАЊИ 
 

  
I)  Доњи строј 
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1) 
 

Набавка, транспорт и уградња 
слоја камене дробине, из 
локалног позамишта д=0-31,5 мм, 
на путевима кроз село који су 
различите ширине. У ову позицију 
радова спада и планирање 
довеженог материјала и његово 
ваљање глатким статичким 
ваљком тежине до 10 тоне. 
Средња транспортна даљина за 
камени материјал је 42 км. 
Насипање се врши у слоју 
променљиве дебљине (зависно 
од потребе и од путног правца. 
Количине насипаног материјала 
се рачунају у збијеном стању.                                                                                                     

  
  

 
1,1 Путни правац један: Од 

раскрснице у центру села (од 
споменика) лева према школи, а 
одатле десно. Дужина пута за 
насипање је 3000.0 метара, 
ширина слоја за насипање је 3.5 
м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  3000.0х3.5х0.13=1365.0 м3 м3 1.365,0

0 
  

 
1,2 Путни правац два: Крак десно у 

наставку крака један. Дужина пута 
је 100.0 метара, ширина слоја за 
насипање је 3.3 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  100.0х3.5х0.13=45.45 м3 м3 45,45   

 
  Напомена: Сав насипани 

материјал је потребно уваљати 
глатким стаичким или вибро 
ваљком. Све количине 
материјала за  насипање су у 
збијеном стању. За сав 
уграђени материјал доставити 
атестну документациу. 
Потребна збијеност             мин 
40 MPa. 

  
  

 
           
  Укупно: 

  
  

 
 

Ред. Поз. Врста Јед. Коли- Јединична  Укупна 

бр. цен. радова мере чина цена вредност 

1  2  3  4  5  6  7  
       

2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ЛОКАЛНОГ ПУТА ЈОШАНИЦА-ВРМЏА У СОКОБАЊИ, Л=3500.0м. 
 

  
I)  Доњи строј 
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1)   Сечење шибља са утоваром и 
транспортом истог на депонију. 
Напомена: Шибље одвести на 
депонију и прописно зтрпати 
земљом или спалити, уз поштовање 
свих противпожарних прописа. 

м2 750,00   

2)   Рад булдозера на равнању 
колотрага и скидању банкине на 
којој је трава и земља. Скида се 
обострана банкина по потреби. Ово 
проширење пута је потребно 
урадити у ширини од 4.0м метара 
да би се накнадно урадило 
насипање пута у слоју 5-15 цм. 
Напомена: Скидање банкине је 
могуће урадити и грејдером. 
Материјал који је откопан 
депоновати са стране пута и он ће 
се користити после насипања за 
банкину која је широка 0.25-50 цм. 

 сат  32,00   

3)   Израда цевастог пропуста ф 500 мм 
за пролазак атмосферске воде 
испод трупа пута. Дужина пропуста 
је 5,0 метара. У цену пропуста 
улази: подлога испод цеви од 
дробљеног материјала д=10 цм, и 
бетонска подлога испод цеви од 
бетона МБ 20, ширине 1.0 м. и 
дебљине д=15 цм, израда чеоног 
бетонског зида на почетку и на крају 
пропуста (чеони зид је дебљине 
д=20 цм и налази се на почетку и на 
крају цеви према унутрашњој 
страни-крај цеви је крај зида), 
ископза полагање цеви, набавка, 
постављање   цеви и њихово 
затрпавање каменом дробином.  
Место постављања пропуста 
одређује Надзорни орган на лицу 
места. 

 м1  5,00   
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4)   Израда цевастих пропуста ф 400 
мм за пролазак атмосферске воде 
испод трупа пута. Дужина сваког 
пропуста је 5,0 метара. Има укупно 
3 пропуста. У цену пропуста улази: 
подлога испод цеви од дробљеног 
материјала д=10 цм, и бетонска 
подлога испод цеви од бетона МБ 
20, ширине 1.0 м. и дебљине д=15 
цм, израда чеоног бетонског зида 
на почетку и на крају пропуста 
(чеони зид је дебљине д=20 цм и 
налази се на почетку и на крају цеви 
према унутрашњој страни-крај цеви 
је крај зида), ископза полагање 
цеви, набавка, постављање   цеви и 
њихово затрпавање каменом 
дробином. Место постављања 
пропуста одређује Надзорни орган 
на лицу места. 

 м1  15,00   

5)   Набавка, транспорт и уградња слоја 
камене дробине д=0-31,5 мм. У ову 
позицију радова спада и планирање 
довеженог материјала и његово 
ваљање глатким статичким ваљком 
тежине до 10 тоне. Средња 
транспортна даљина за камени 
материјал је 42 км. Насипање се 
врши у слоју променљиве дебљине 
д=5-15 цм (зависно од потребе и 
равности поједине деонице пута. 
Ширина за насипање је 3.5 м. 
Количине насипаног материјала се 
рачунају у збијеном стању.                                                                                                     

  
  

 
  3500.0х3.5х0.11=1347.5 м3  м3  1.347,50   

6)   Рад багера или ИЦБ-е на враћању 
земље на банкину и скоп јарка где 
је то могуће. Вишак земље одвести 
надепонију. Земља за одвоз је око 
260 м3 и одвоз се рачуна посебно. 

 сат  28,00   

7)   Одвоз вишка земље на депонију 
камионом.  

 м3  260,00   

 
  Напомена: Сав насипани материјал 

је потребно уваљати глатким 
стаичким или вибро ваљком. Све 
количине материјала за  насипање 
су у збијеном стању. За сав уграђени 
материјал доставити атестну 
документациу. Потребна збијеност             
мин 40 MPa. 

  
  

 
  Укупно: 

  
  

 
 
 

Ред Поз Врста Јед. Коли- Јединичн Укупна 
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. . а  

бр. цен
. 

радова мер
е 

чина цена вредност 

1  2  3  4  5  6  7  
       

2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ЛОКАЛНОГ ПУТА ВРМЏА-ЕТНО СЕЛО У СОКОБАЊИ, Л=2100.0м. 
 

  
I)  Доњи строј 

    

       

1)   Рад булдозера на проширењу 
пута и скидању једног дела пута 
где је велика депресија 
(испупчење пута у површини од 8 
м2). Ископани материјал са 
проширења се гура низ косину 
насипа (нема одвоза 
материјала).  Ово проширење 
пута је потребно урадити у 
ширини од 4.0м метара да би се 
накнадно урадило насипање пута 
у слоју 5-10 цм.  

 сат  8,00   

2)   Набавка, транспорт и уградња 
слоја камене дробине, д=0-31,5 
мм. У ову позицију радова спада 
и планирање довеженог 
материјала и његово ваљање 
глатким статичким ваљком 
тежине до 10 тоне. Средња 
транспортна даљина за камени 
материјал је 42 км. Насипање се 
врши у слоју променљиве 
дебљине д=5-10 цм (зависно од 
потребе и равности поједине 
деонице пута. Ширина за 
насипање је 3.5 м.                                       

  
  

 
  2100.0х3.5х0.07=514.5 м3  м3  514,50   

 
  Напомена: Сав насипани 

материјал је потребно уваљати 
глатким стаичким или вибро 
ваљком. Све количине 
материјала за  насипање су у 
збијеном стању. За сав 
уграђени материјал доставити 
атестну документациу. 
Потребна збијеност             мин 
40 МPa. 

  
  

 
           
  Укупно: 
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2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТЕВА У СЕЛУ МУЖИНАЦ У СОКОБАЊИ 
 

  
I)  Доњи строј 

    

       

1) 
 

Набавка, транспорт и уградња 
слоја камене дробине д=0-31,5 
мм, на путевима кроз село који су 
различите ширине. У ову позицију 
радова спада и планирање 
довеженог материјала и његово 
ваљање глатким статичким 
ваљком тежине до 10 тоне. 
Средња транспортна даљина за 
камени материјал је 40 км. 
Насипање се врши у слоју 
променљиве дебљине (зависно од 
потребе и од путног правца. 
Количине насипаног материјала се 
рачунају у збијеном стању.                                                                                                     

    

 
1,1 Путни правац један: Крак десно од 

Трговишта према Мужинцу. 
Дужина пута за насипање је 700.0 
метара, ширина слоја за насипање 
је 3.0 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  700.0х3.0х0.13=273.0 м3 м3 273,00   

 
1,2 Путни правац два: Крак десно два 

од Трговишта према Мужинцу. 
Дужина пута за насипање је 300.0 
метара, ширина слоја за насипање 
је 2.5 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  300.0х2.5х0.13=97.5 м3 м3 97,50   

2)   Сечење шибља са утоваром и 
транспортом истог на депонију. 
Напомена: Шибље одвести на 
депонију и прописно зтрпати 
земљом или спалити, уз 
поштовање свих противпожарних 
прописа. 

м2 300,00   
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3)   Поправка ударних рупа на путном 
правцу десно од Трговишта према 
Мужинцу. Дужина пута је 600.0 
метара, ширина 3.0 м. Ударне 
рупе испунити каменим 
материјалом ситније гранулације и 
уваљати малим ваљком или вибро 
плочом. Укупна количина 
материјала за попуну ударних 
рупа је 120.0 м3. 

м3 120,00   

 
  Напомена: Сав насипани 

материјал је потребно уваљати 
глатким стаичким или вибро 
ваљком. Све количине 
материјала за  насипање су у 
збијеном стању. За сав уграђени 
материјал доставити атестну 
документациу. Потребна 
збијеност             мин 40 МPa. 

  
  

 
           
  Укупно: 
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1  2  3  4  5  6  7  
       

2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТЕВА У СЕЛУ НИКОЛИНАЦ У СОКОБАЊИ 
 

  
I)  Доњи строј 

    

       

1) 
 

Набавка, транспорт и уградња 
слоја камене дробине д=0-31,5 
мм, на путевима кроз село који су 
различите ширине. У ову позицију 
радова спада и планирање 
довеженог материјала и његово 
ваљање глатким статичким 
ваљком тежине до 10 тоне. 
Средња транспортна даљина за 
камени материјал је 20 км. 
Насипање се врши у слоју 
променљиве дебљине (зависно 
од потребе и од путног правца. 
Количине насипаног материјала 
се рачунају у збијеном стању.                                                                                                     
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1,1 Путни правац један: Десни крак, у 

дужини од 500.0 метара, ширина 
слоја за насипање је 3.0 м. Слој 
10-15 цм. 

  
  

 
  500.0х3.0х0.12=180.0 м3 м3 180,00   

 
1,2 Путни правац два: Десни крак два, 

у дужини од 250.0 метара, ширина 
слоја за насипање је 3.0 м. Слој 
10-15 цм. 

  
  

 
  250.0х3.0х0.12=90.0 м3 м3 90,00   

 
  Напомена: Сав насипани 

материјал је потребно уваљати 
глатким стаичким или вибро 
ваљком. Све количине 
материјала за  насипање су у 
збијеном стању. За сав 
уграђени материјал доставити 
атестну документациу. 
Потребна збијеност             мин 
40 MPa. 

  
  

 
           
  Укупно: 

  
  

 
 
 

Ред
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а  
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. 

радова мер
е 
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1  2  3  4  5  6  7  
       

2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТЕВА У СЕЛУ ПОРУЖНИЦА У СОКОБАЊИ 
 

  
I)  Доњи строј 

    

       

1)   Рад багера на равнању, ископу и 
утовару ископаног материјала 
кији је на делу пута који треба да 
се насипа 

 сат  4,00   

2)   Одвоз ископаног материјал 
камионом на депонију. Напомена 
ово је матријал који је ископан са 
платоа и дела пута где је било 
великих неравнина.  

м3 40,00   
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3)   Набавка, транспорт и уградња 
слоја камене дробине д=0-31,5 
мм, на путевима кроз село који су 
различите ширине. У ову 
позицију радова спада и 
планирање довеженог 
материјала и његово ваљање 
глатким статичким ваљком 
тежине до 10 тоне. Средња 
транспортна даљина за камени 
материјал је 37 км. Насипање се 
врши у слоју променљиве 
дебљине (зависно од потребе и 
од путног правца. Количине 
насипаног материјала се рачунају 
у збијеном стању.                                                                                                     

  
  

 
3,1 Путни правац један: лево од села 

према језеру (викенд насеље) у 
дужини од 250.0 метара, ширина 
слоја за насипање је 3.5 м. Слој 
5-10 цм. 

  
  

 
  250.0х3.5х0.08=70.0 м3 м3 70,00   

 
3,2 Путни правац два: Десно од 

цркве. Дужина пута је 170.0 
метара, ширина слоја за 
насипање је 3.3 м. Слој 5-10 цм. 

  
  

 
  170.0х3.3х0.08=44.88 м3 м3 44,88   

 
  Напомена: Сав насипани 

материјал је потребно уваљати 
глатким стаичким или вибро 
ваљком. Све количине 
материјала за  насипање су у 
збијеном стању. За сав 
уграђени материјал доставити 
атестну документациу. 
Потребна збијеност             мин 
40 MPa. 

  
  

 
           
  Укупно: 
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2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТЕВА У СЕЛУ РЕСНИК У СОКОБАЊИ 
 

  
I)  Доњи строј 
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1) 
 

Набавка, транспорт и уградња 
слоја камене дробине д=0-31,5 мм, 
на путевима кроз село који су 
различите ширине. У ову позицију 
радова спада и планирање 
довеженог материјала и његово 
ваљање глатким статичким 
ваљком тежине до 10 тоне. 
Средња транспортна даљина за 
камени материјал је 33 км. 
Насипање се врши у слоју 
променљиве дебљине (зависно од 
потребе и од путног правца. 
Количине насипаног материјала се 
рачунају у збијеном стању.                                                                                                     

  
  

 
1,1 Путни правац један: Од 

продавнице АМИГО лево, у дужини 
од 200.0 метара, ширина слоја за 
насипање је 3.5 м. Слој 5-10 цм. 

  
  

 
  200.0х3.5х0.08=56.0 м3 м3 56,00   

 
1,2 Путни правац два: Наставак 

правца један (преко асфалтног 
пута). Дужина пута је 100.0 метара, 
ширина слоја за насипање је 3.5 м. 
Слој 5-10 цм. 

  
  

 
  100.0х3.5х0.08=28.0 м3 м3 28,00   

 
1,3 Путни правац три и четри: Улица 

Душана Јовића, крак лево и улица 
Маршала Тита. Дужина пута је 
200.0 метара, ширина слоја за 
насипање је 3.0 м. Слој 5-10 цм. 

  
  

 
  200.0х3.0х0.08=48.0 м3 м3 48,00   

 
1,4 Путни правац пет: Улица Моше 

Пијаде и крак два. Дужина пута је 
160.0+50.0 м метара, ширина слоја 
за насипање је 3.0 м. Слој 5-10 цм. 

  
  

 
  210.0х3.0х0.08=50.4 м3 м3 50,40   

 
1,5 Путни правац шест: Леви крак од 

чесма до позорнице. Дужина пута 
је 150.0 метара, ширина слоја за 
насипање је 3.0 м. Слој 10-15 цм. 

    

 
  150.0х3.0х0.13=58.5 м3 м3 58,50   

 
  Напомена: Сав насипани 

материјал је потребно уваљати 
глатким стаичким или вибро 
ваљком. Све количине 
материјала за  насипање су у 
збијеном стању. За сав уграђени 
материјал доставити атестну 
документациу. Потребна 
збијеност             мин 40 MPa. 

  
  

 
           
  Укупно: 
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2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТЕВА У СЕЛУ РУЈЕВИЦА У СОКОБАЊИ 
 

  
I)  Доњи строј 

    

     
  

1) 
 

Набавка, транспорт и уградња 
слоја камене дробине д=0-31,5 
мм, на путевима кроз село који су 
различите ширине. У ову 
позицију радова спада и 
планирање довеженог 
материјала и његово ваљање 
глатким статичким ваљком 
тежине до 10 тоне. Средња 
транспортна даљина за камени 
материјал је до 45 км. Насипање 
се врши у слоју променљиве 
дебљине (зависно од потребе и 
од путног правца. Количине 
насипаног материјала се рачунају 
у збијеном стању.                                                                                                     

  
  

 
1,1 Путни правац један: Десно од 

пута у дужини од 200.0 метара, 
ширина за насипање је 3.3 м. 
Слој 5-10 цм. 

  
  

 
  200.0х3.3х0.08=52.8 м3 м3 52,80   
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1,2 Путни правац два: Лево од пута у 

дужини од 200.0 метара, ширина 
слоја за насипање је 3.3 м. Слој 
5-10 цм. 

  
  

 
  300.0х3.3х0.08=52.8+10 м3 за 

рскрсницу 
м3 62,80   

 
  Напомена: Сав насипани 

материјал је потребно уваљати 
глатким стаичким или вибро 
ваљком. Све количине 
материјала за  насипање су у 
збијеном стању. За сав 
уграђени материјал доставити 
атестну документациу. 
Потребна збијеност             мин 
40 MPa. 

  
  

 
           
  Укупно: 
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2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТЕВА У СЕЛУ ШАРБАНОВАЦ У СОКОБАЊИ 
 

  
I)  Доњи строј 

  
  

     
  

1) 
 

Набавка, транспорт и уградња 
слоја камене дробине д=0-31,5 
мм, на путевима кроз село који су 
различите ширине. У ову позицију 
радова спада и планирање 
довеженог материјала и његово 
ваљање глатким статичким 
ваљком тежине до 10 тоне. 
Средња транспортна даљина за 
камени материјал је до 41 км. 
Насипање се врши у слоју 
променљиве дебљине (зависно од 
потребе и од путног правца. 
Количине насипаног материјала се 
рачунају у збијеном стању.                                                                                                     

  
  

 
1,1 Путни правац један: Десни крак од 

Сокобање према Мужинцу, у 
дужини од 200.0 метара, ширина 
слоја за насипање је 3.0 м. Слој 
10-15 цм. 

  
  

 
  200.0х3.3х0.13=78.0 м3 м3 78,00   
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2)   Сечење шибља са слагањем ван 
трупа пута. Напомена: Шибље 
ставити поред пута (у путном 
земљишу) ако има места, а ако је 
потребно извести га на депонију и 
прописно зтрпати земљом или 
спалити, уз поштовање свих 
противпожарних прописа. 

м2 200,0
0 

  

3)   Рад булдозера на равнању 
колотрага и скидању банкине на 
којој је трава и земља. Скида се 
обострана банкина по потреби. 
Ово проширење пута је потребно 
урадити у ширини од 3.0м метара 
да би се накнадно урадило 
насипање пута у слоју 10-15 цм. 
Напомена: Скидање банкине је 
могуће урадити и грејдером. 
Материјал који је откопан 
депоновати са стране пута и он ће 
се користити после насипања за 
банкину која је широка 0.25-50 цм. 

 сат  5,00   

4)   Рад багера или ИЦБ-е на враћању 
земље на банкину и скоп јарка где 
је то могуће. Вишак земље 
одвести надепонију. Земља за 
одвоз је око 260 м3 и одвоз се 
рачуна посебно. 

 сат  4,00   

5)   Одвоз вишка земље на депонију 
камионом.  

 м3  85,00   

 
1,2 Путни правац два: Други десни 

крак од Сокобање према Мужинцу, 
у дужини од 250.0 метара, ширина 
слоја за насипање је 4.0 м. Слој 
10-15 цм. 

  
  

 
  250.0х4.0х0.13=130.0 м3 м3 130,0

0 
  

 
1,3 Путни правац три: Трећи десни 

крак од Сокобање према Мужинцу, 
у дужини од 300.0 метара, ширина 
слоја за насипање је 3.0 м. Слој 
10-15 цм. 

  
  

 
  300.0х3.0х0.13=117.0 м3 м3 117,0

0 
  

 
1,4 Путни правац четири: Четврти 

десни крак од Сокобање према 
Мужинцу, у дужини од 350.0 
метара, ширина слоја за насипање 
је 3.5 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  350.0х3.5х0.13=159.25 м3 м3 159,2

5 
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1,5 Путни правац пет: Пети десни крак 

од Сокобање према Мужинцу, у 
дужини од 280.0 метара, ширина 
слоја за насипање је 3.0 м. Слој 
10-15 цм. 

  
  

 
  280.0х3.0х0.13=109.20 м3 м3 109,2

0 
  

 
1,6 Путни правац шест: Леви крак од 

Сокобање према Мужинцу, у 
дужини од 750.0 метара, ширина 
слоја за насипање је 3.0 м. Слој 
10-15 цм. 

  
  

 
  700.0х3.0х0.13=273.0 м3 м3 273,0

0 
  

 
1,7 Путни правац седам: Други леви 

крак од Сокобање према Мужинцу, 
у дужини од 480.0 метара, ширина 
слоја за насипање је 3.0 м. Слој 
10-15 цм. 

    

 
  480.0х3.0х0.13=187.20 м3 м3 187,2

0 
  

 
  Напомена: Сав насипани 

материјал је потребно уваљати 
глатким стаичким или вибро 
ваљком. Све количине 
материјала за  насипање су у 
збијеном стању. За сав уграђени 
материјал доставити атестну 
документациу. Потребна 
збијеност             мин 40 MPa. 

  
  

 
           
  Укупно: 

  
  

 
 
 
 

Ред. Поз. Врста Јед. Коли- Јединична  Укупна 

бр. цен. радова мере чина цена вредност 

1  2  3  4  5  6  7  
       

2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТЕВА У СЕЛУ ТРГОВИШТЕ У СОКОБАЊИ 
 

  
I)  Доњи строј 
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1) 
 

Набавка, транспорт и уградња слоја 
камене дробине д=0-31,5 мм, на 
путевима кроз село који су 
различите ширине. У ову позицију 
радова спада и планирање 
довеженог материјала и његово 
ваљање глатким статичким ваљком 
тежине до 10 тоне. Средња 
транспортна даљина за камени 
материјал је до 35 км. Насипање се 
врши у слоју променљиве дебљине 
(зависно од потребе и од путног 
правца. Количине насипаног 
материјала се рачунају у збијеном 
стању.                                                                                                     

    

 
1,1 Путни правац један: Десни крак од 

Врмџе према Сокобањи, у дужини од 
400.0 метара, ширина слоја за 
насипање је 4.0 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  400.0х4.0х0.13=208.0 м3 м3 208,00   

 
1,2 Путни правац два: Десни крак два од 

Врмџе према Сокобањи, у дужини од 
200.0 метара, ширина слоја за 
насипање је 3.5 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  200.0х3.5х0.13=91.0 м3 м3 91,00   

 
  Напомена: Сав насипани 

материјал је потребно уваљати 
глатким стаичким или вибро 
ваљком. Све количине материјала 
за  насипање су у збијеном стању. 
За сав уграђени материјал 
доставити атестну документациу. 
Потребна збијеност             мин 40 
MPa. 

  
  

 
           
  Укупно: 

  
  

 
 

Ред
. 

Поз
. 

Врста Јед. Коли- Јединичн
а  

Укупна 

бр. цен
. 

радова мер
е 

чина цена вредност 

1  2  3  4  5  6  7  
       

2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТА У СЕЛУ ТРУБАРЕВАЦ У СОКОБАЊИ 
 

  
I)  Доњи строј 
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1) 
 

Набавка, транспорт и уградња 
слоја камене дробине д=0-31,5 
мм, на путевима кроз село који су 
различите ширине. У ову 
позицију радова спада и 
планирање довеженог 
материјала и његово ваљање 
глатким статичким ваљком 
тежине до 10 тоне. Средња 
транспортна даљина за камени 
материјал је до 38 км. Насипање 
се врши у слоју променљиве 
дебљине (зависно од потребе и 
од путног правца. Количине 
насипаног материјала се рачунају 
у збијеном стању.                                                                                                     

  
  

 
1,1 Путни правац један: Од улаза у 

село лево раскрснице у центру 
села (од споменика) лева према 
школи, а одатле десно. Дужина 
пута за насипање је 300.0 
метара, ширина слоја за 
насипање је 3.5 м. Слој 5-10 цм. 

  
  

 
  300.0х3.5х0.08=84.0 м3 м3 84,00   

 
1,2 Путни правац два: Крак лево од 

Месне Заједнице па десно. 
Дужина пута је 550.0 метара, 
ширина слоја за насипање је 3.5 
м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  550.0х3.5х0.13=250.25 м3 м3 250,25   

 
1,3 Путни правац три: Крак према 

гробљу. Дужина пута је 300.0 + 
50.0 метара, ширина слоја за 
насипање је 3.5 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  350.0х3.5х0.13=159.25 м3 м3 159,25   

 
1,4 Путни правац четри: Крак од 

асфалтног пута (поред трафоа) 
па десно. Дужина пута је 250.0 
метара, ширина слоја за 
насипање је 3.5 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  250.0х3.5х0.13=113.75 м3 м3 113,75   

 
1,5 Путни правац пет: Крак изнад 

села. Дужина пута је 300.0 
метара, ширина слоја за 
насипање је 3.5 м. Слој 10-15 цм. 

  
  

 
  300.0х3.5х0.13=136.50 м3 м3 136,50   
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  Напомена: Сав насипани 

материјал је потребно уваљати 
глатким стаичким или вибро 
ваљком. Све количине 
материјала за  насипање су у 
збијеном стању. За сав 
уграђени материјал доставити 
атестну документациу. 
Потребна збијеност             мин 
40 MPa. 

    

 
             
  Укупно: 

    

 
 
 
 
 

Ред. Поз. Врста Јед. Коли- Јединична  Укупна 

бр. цен. радова мере чина цена вредност 

1  2  3  4  5  6  7  

2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТЕВА У СЕЛУ ВРБОВАЦ У СОКОБАЊИ 
  

I)  Доњи строј 
    

1) 
 

Набавка, транспорт и уградња 
слоја камене дробине д=0-31,5 
мм, на путевима кроз село који 
су различите ширине. У ову 
позицију радова спада и 
планирање довеженог 
материјала и његово ваљање 
глатким статичким ваљком 
тежине до 10 тоне. Средња 
транспортна даљина за камени 
материјал је до 44 км. 
Насипање се врши у слоју 
променљиве дебљине (зависно 
од потребе и од путног правца. 
Количине насипаног материјала 
се рачунају у збијеном стању.                                                                                                     

    

 
1,1 Путни правац један: Од улаза у 

село лево према цркви, у 
дужини од 140.0 метара, 
ширина слоја за насипање је 3.5 
м. Слој 5-10 цм. 

  
  

 
  140.0х3.5х0.08=39.2 м3 м3 39,20   

 
1,2 Путни правац два: Пре сеоске 

продавнице десно уз брдо. 
Дужина пута је 600.0 метара, 
ширина слоја за насипање је 3.3 
м. Слој 5-10 цм. 

  
  

 
  600.0х3.3х0.08=158.40 м3 м3 158,40   
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1,3 Путни правац три: У наставку 

крака два десно-слепа улица. 
Дужина пута за насипање је 
310.0 метара, ширина слоја за 
насипање је 3.3 м. Слој 5-10 цм. 

  
  

 
  310.0х3.3х0.08=81.84 м3 м3 81,84   

 
  Напомена: Сав насипани 

материјал је потребно уваљати 
глатким стаичким или вибро 
ваљком. Све количине 
материјала за  насипање су у 
збијеном стању. За сав уграђени 
материјал доставити атестну 
документациу. Потребна 
збијеност             мин 40 MPa. 

  
  

 
  Укупно: 

  
  

Ред. Поз. Врста Јед. Коли- Јединична  Укупна 

бр. цен. радова мере чина цена вредност 

1  2  3  4  5  6  7  
       

2/2.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  

ПУТЕВА У СЕЛУ ЖУЧКОВАЦ У СОКОБАЊИ 
 

  
I)  Доњи строј 

    

       

1) 
 

Набавка, транспорт и уградња слоја 
камене дробине д=0-31,5 мм, на 
путевима кроз село који су 
различите ширине. У ову позицију 
радова спада и планирање 
довеженог материјала и његово 
ваљање глатким статичким ваљком 
тежине до 10 тоне. Средња 
транспортна даљина за камени 
материјал је 37 км. Насипање се 
врши у слоју променљиве дебљине 
(зависно од потребе и од путног 
правца. Количине насипаног 
материјала се рачунају у збијеном 
стању.                                                                                                     

    

 
1,1 Путни правац један: Крак десно од 

продавнице до куће. Дужина пута за 
насипање је 400.0 метара, ширина 
слоја за насипање је 3.5 м. Слој 10-
15 цм. 

    

 
  400.0х3.5х0.13=182.0 м3 м3 182,00   
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1)   Поправка ударних рупа на путном 
правцу лево од моста. Дужина пута 
је 500.0+50.0 метара, ширина 3.5 м. 
Ударне рупе испунити каменим 
материјалом ситније гранулације и 
уваљати малим ваљком или вибро 
плочом. Укупна количина 
материјала за попуну ударних рупа 
је 100.0 м3. 

м3 100,00   

 
  Напомена: Сав насипани материјал 

је потребно уваљати глатким 
стаичким или вибро ваљком. Све 
количине материјала за  насипање су 
у збијеном стању. За сав уграђени 
материјал доставити атестну 
документациу. Потребна збијеност             
мин 40 MPa. 

    

 
             
  Укупно: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
   

   

1 БЕЛИ ПОТОК  

2 БЛЕНДИЈА  

3 ЈОШАНИЦА  

4 МУЖИНАЦ  

5 НИКОЛИНАЦ  

6 ПОРУЖНИЦА  

7 РЕСНИК   

8 РУЈЕВИЦА  

9 ШАРБАНОВАЦ  

10 ТРГОВИШТЕ  

11 ТРУБАРЕВАЦ  

12 ВРБОВАЦ  

13 ЖУЧКОВАЦ  

14 ПУТ ЈОШАНИЦА ВРМЏА  

15 ПУТ ВРМЏА ЕТНО СЕЛО  

      
УКУПНО без ПДВ:  

 Износ ПДВ  

 Укупно са ПДВ  
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УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 Потребно је попунити колоне 6 и 7 уносећи јединичне цене и укупну цену без ПДВ-а. У 
колони Укупно треба унети износ укупне цене за сваки део без ПДВ, а у 
Рекапитулацији унети укупан износ свих делова  збирно без ПДВ, износ ПДВ и Укупан 
износ са ПДВ  
 

 

 

Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

 


