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I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

НАЗИВ, АДРЕСА, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИЦОА И ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 Назив Наручиоца: ЈП Електропривреда Србије, Огранак  ''Дринско – Лимске 
хидроелектране'',  

 Адреса наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта. 

         Интернет страница наручиоца: www.eps.rs  

 

1. Предметна Јавна набавка се спроводи у ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ .  

2. Предмет Јавне набавке велике вредности је ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА. 

3.      Контакт особе: 

За техничка питања:  

 Живко Николић, број телефона 031/863-866; е-маил: zivko.nikolic@dlhe.rs 

 Илија Севић, број телефона 031/863-866; е-маил:  ilija.sevic@dlhe.rs        
 

За правна питања:  
 

 Наташа Поповић, број телефона 031/590-900; е-маил: natasa.popovic@dlhe.rs 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.eps.rs/
mailto:natasa.popovic@dlhe.rs
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II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет Јавне набавке велике вредности ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 је: 

''Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. године'' – 
Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' –хабајући слој, пут 

Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – Крушчица’’. 
 

Предмер предметних Радова, са детаљним описом и количинама дат je на Обрасцима 
број 6. ове Конкурсне документације (Образац структуре понуђених јединичних цена 
предметних радова).  

 
Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ "Бајина Башта" у 2015/2016 
години обухвата: 
 

 радове на санацији, одржавању и поправци путних праваца ХЕ “Бајина Башта“ – 
Митровац – кружни пут око акумулације ''Лазићи'', путева у систему ''Ђурићи'' и 
приступних путева објектима РХЕ, у дужини од цирка 80км у летњим условима.  

2. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ 

 Назив –  ''Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. 
године'' – Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' –хабајући 
слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – Крушчица’’ 

 Ознака – Радови на путевима 

 Шифра – 45233140 
 

Предметна Јавна набавка Велике вредности није обликована по ПАРТИЈАМА. 
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III – ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ,  

РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ГАРАНТНИ ПЕРИОД 
 

ОПИС РАДОВА 

Предмет Јавне набавке велике вредности ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 је извођење 
радова према пројекту ''Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 
2015/2016. године'' – Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' –
хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – 
Крушчица’’ 
 
Пошто се у власништву ХЕ ''Бајина Башта'' налазе приступни путеви ка објектима 
система ХЕ И РХЕ ''Б.Башта'' и акумулација, потребно је њихово одржавање у 
зимским и летњим условима да би они у сваком тренутку били проходни чиме се 
омогућава прилаз објектима система у сваком тренутку због одржавања,санације 
или ремонта. 

 
1. УВОД 
 

За потребе изградње РХЕ „Бајина Башта“ изграђен је пут Перућац – Митровац. 
Почетак пута је на постојећем путу за плажу „Језеро“. Основна намена му је да 
служи за одржавање реверзибилног постројења у експлоатацији објеката и на крају 
за туристичке намене, јер је то најкраћа веза Бајина Башта – Перућац – Нова 
Вежања. 

 
2. СИТУАЦИЈА 

 

Почетак трасе пута Перућац – Митровац је на путу за плажу „Језеро“. Напред, траса 
иде лево у правцу „Врела“, пролази између постојећих кућа, пресеца сеоски пут и 
иде испод стрмих стена где се окреће са серпентином R=15 м и даље продужава у 
правцу језера. 
 
Над језером на око км 2+300 трасе пута се окреће на лево другом серпентином, да 
би подвлачећи се испод стена поново окренула трећом серпентином на око км 
4+350. 
 
Подвлачећи се испод стена и делимично пресецајући их, траса пута се окреће 
задњом четвртом серпентином на око км 5+450. Даље, траса иде изнад скоро 
вертикалних литица и пресеца излаз доводно – одводног тунела, где постоји прилаз 
затварачници и платоу приступног тунела. 
Од ДОТ-а траса пута се пење према Козјој стени. Засечен је галеријама и тунелима 
и уз поток Перидол излази на Митровац. 
 
Траса је изразито падинска, тешка траса са великим успонима и оштрим кривинама. 
Због тако тешког терена примењени су изузетно минимални радијуси кривина  R=30 
м, а чак и R=20м, а на серпентинама R=15 м. 
 

3. ПОДУЖНИ ПРОФИЛ 
 

Кратка дужина и велика висинска разлика су условили да траса има велике подужне 
падове. Подужни падови су велики али не прелазе 8% изузев на једном кратком 
потезу где је пад 9%. На серпентинама подужни пад не прелази 5 % што одговара 
прописима. 
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4.  ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ 

 
Ширина коловоза је 5,0 м са банкинама 2*0,5 м што укупно чини 6,0 м. Ширина 
планума у усецима и засецима банкина се замењује бетонским риголом. 
Проширење коловоза у кривинама је изведено према техничким прописима за 
аутобусе. 
 

5.  ОБЈЕКТИ 
 
За одвођење воде из попречних јаруга и потока, као и површинских вода из јаркова 
предвиђени су пропусти. 

 
А.   Пропусти 
 
На целој траси изведено је 32 пропуста различитих пречника. 
 
Б.   Потпорни зидови 
 
Падина терена је јако стрма, па је на горњим нивоима пута изведен велики број 
вертикалних потпорних зидова. 
 
В.   Тунели 
 
Тунели су изведени на местима где је требало проћи кроз већи стенски масив. 
Серпентине су изведене у склопу два тунела, што је необично у грађевинској пракси. 
Најдужи тунел „Козја стена“ и његова унутрашња површина отвора није обложена 
бетоном већ торкретом. На овом тунелу се услед мраза у зимским условима ствара 
велика количина ледених сталактита који смањују светли отвор тунела за пролаз. 
 
Г.   Засеци 
 
На горњим деловима трасе добар део косине засека је обложен поцинкованом 
жицом и торкретом. 

 

6. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
Јединичном ценом предрачуна предвидети све издатке за рад, материјал, алат, 
режију, транспорт, припремне и завршне радове, као и све остале издатке по 
важећим прописима и са спровођење предметне јавне набавке. 

 
Сви радови морају бити изведени са квалитетним материјалима који  одговарају 
техничким прописима и стандардима, као и описима из погодбеног елабората. 
Извођач је дужан да поднесе Пројектанту и Надзорном органу узорке на одобрење и 
сагласност као и да изврши о свом трошку потребна испитивања материјала за које 
Наручилац да свој захтев и поднесе потребене атесте. Материјал који не одговара 
техничким условима, прописима и стандардима не сме се уградити и Извођач је 
дужан да га о свом трошку уклони са градилишта. 

 
Сви радови морају се изводити са стручном радном снагом, у свему према 
усвојеном пројекту, техничком опису, предрачуну, детаљима и раднионичким 
цртежима Извођача. 
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Извођач је дужан да упозори Надзорног органа или Пројектанта на све евентуалне 
недостатке или пропусте у Пројекту који могу утицати на квалитет радова или 
сигурност објекта и у договору са њима извршити потребне измене. 

 
У случају измене Пројекта или непредвиђених радова обрачун и формирање цена 
вршиће се на начин како то буду регулисали Наручилац и Извођач међусобним 
уговором о грађењу. 
 
Извођач је дужан да у току извођења радова чисти и одражава цело градилиште. 
Исто тако, морају бити примењене све хигијенске техничке заштитне мере по 
постојећим прописима. По завршеном послу Извођач је дужан да привремене 
објекте уклони, а градилиште очисти. Све напред наведене обавезе падају на терет 
Извођача, те је исти дужан да те трошкове укалкулише у понуђене цене и не може 
да захтева никакво посебно плаћање. 

 
Општи описи на почетку појединих врста радова односе се на све позиције односних 
врста радова. Свако одступање дефинисано је код описа појединих позиција. 
 
За начин обрачунавања појединих позиција радова важе просечне норме у 
грађевинарству. 
 
Цене у предрачуну су цене које су састављене на бази важећих структура цена на 
дан сасатављања понуде. 
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А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 
 Ископ рова за дренажу и ригол 
 

Откопавање рова обрачунава се према датим димензијама у пројекту и према 
дубини наређеној и извршеној. Копање рова почиње са ниже коте ка вишој. Вишак 
откопавања по овој ставци ван пројектних димензија не обрачунава се, сем ако је из 
нарочитих разлога наређено дубље односно шире копање. Ако буде вишка ископа 
грешком Извођача, Извођач ће исти попунити одговарајућим материјалом, ако је то 
технички оправдано и одобри Надзорни орган. Материјал из ископа распланирати по 
банкини. У цену улази ископ са одбацивањем. 
 

 Набавка и полагање дренажних цеви 70мм 
 

Дренажне цеви 70мм су пластичне на половини обима перфориране. Полажу се у 
ископане канале са перфорацијама окренутим горе. Ров се до половине спољног 
обима цеви заптије иловачом са нагибом од бокова рова према цеви. Висина руба 
иловаче поред бокова мора бити нижа од водоноснног слоја (постељице) најмање 
10цм.  
 

 Испуна дренажних ровова изнад цеви 
 

Након полагања дренажних цеви, заптивања иловачом и пријема од стране 
Надзорног органа приступити испуни рова шљунком и песком. Попуњавање вршити 
према детаљу из пројекта. Треба водити рачуна да се приликом рада бокови ровова 
не оштете и да се земљани материјал не помеша са испуном. 
 

 Израда банкина са планирањем и набијањем 
 

Материјал за израду банкина које су ниже од коловоза, довести из ископа банкина 
које су више од коловоза. Код примене материјала где није могуће испитивање 
збијености помоћу запреминских тежина, контролу треба вршити опитом плочом 

30цм и захтева се модул стишљивости 200кг/цм2. Банкина мора имати пројектом 
предвиђени нагиб и захтевану збијеност. Обрачун по м3 уграђене банкине са 
набијањем и планирањем. 

 
 Набавка и израда тампонског слоја 
 

Материјал за тампон треба да одговара швајцарским прописима SNV 40375. Он 
треба да се састоји од тврдих и постојаних честица помешаних у природном или 
вештачки са природним песком, прашинастом примесом, каменом прашином и 
другим сличним материјалом за испуну, пореклом из одобрених налазишта, тако да 
се добије једнолична мешавина која одговара швајцарским прописима, како у 
погледу гранулометријског састава, тако и у погледу подешености за сабијање у 
компактну и стабилну подлогу. Најкрупније зрно шљунка у тампонском слоју не сме 
да буде веће од 60мм. Материјал не сме да садржи органске материје, грудве, 
прекомерну количину муљевитих састојака, нити друге штетне материје. Могу се 
користити отпаци из каменолома уколико одговарају наведеним прописима. 
Проценат честица мањих од 0.02мм срачунат на целу мешавину сме да износи 
највише 6% за доњу и 10-12% за горњу границу, за случај да садржај крупних 
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фракција буде до 80%. Уколико је садржај крупних фракција 80-90% тада доња 
граница честица мањих од 0.02мм у односу на целу мешавину сме да износи 6-3%, а 
горња 10-5%. У погледу квалитета стене, шљунковито-песковите мешавине морају 
имати такву чврстоћу на притисак и отпорност на дејство атмосферилија да се под 
дејством справа за набијање, саобраћајног оптерећења и мраза не дробе у ситније 
делове, јер се услед тога проузрокује повећање осетљивости на дејство мраза. 
Према процени у односу на карактеристике минералног материјала, мешавина 
шљунак песак не сме садржати више од 7% зрна од меког камена. Мека зрна 
представљају лапорци, глинени шкриљци, извесни меки глиновити пешчари, 
конгломерати. Тампонски слој разастрти, планирати и ваљати виброваљцима уз 
претходно квашење. По завршеном вибрирању, тампонски слој мора имати 

пројектом предвиђену дебљину и правилан профил са тачношћу 1цм, што ће се 
утврдити профилном летвом од 4м. При испитивању потребне збијености тампонског 
слоја захтева се да модул стишљивости Мс мора да износи 500-700кг/цм2. Контрола 
збијености може се решити и помоћу запреминских тежина при чему се захтева да 
иста буде 95% од лабараторијске збијености по модфицираном Проктор поступку. 
Тампонски слој прима се и обрачунава по м3 у уграђеном стању укључујући набавку, 
превоз, разастирање и вибрирање. 

 

БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 
 Израда бетонских ригола 
 

- Монтажни бетонски олучасти риголи (каналете) МБ20 димензија 40*40*15цм 
набављају се по специјално прописаним условима за набавку материјала. 
На испланирани и набијени слој песка у дренажном каналу, који је прегледао 
Надзорни орган, постављају се монтажне каналете у подлози од ситнозрног бетона 
или цементног малтера дебљине 8-10цм. Каналете морају бити положене по 
пројектованој нивелети и изведене на сваких 50м бочно на косину насипа. Спојнице 
каналета морају бити испуњене цементним малтером 1:2, а видне површине 
спојница морају бити извучене фуговањем. На самом крају урадити камени зид у 
цементном малтеру. Обрачун по м' набављених и поставњених каналета. 
 

- Израда ригола од бетона МБ20 дебљине 15цм са ивичњаком 15/30цм. Риголе 
радити у свему према пројекту. Свеж бетон положити преко претходно збијеног и 
испитаног тампонског слоја. У случају да испод ригола не постоји тампонски слој, 
бетонирање може отпочети пошто Надзорни орган прими ископ у стени и одобри 
бетонирање. Ивичњак 15/30цм извести истовремено са риголом, без спојнице 
између њих. Попречне спојнице извести као протиснуте ширине 8мм на размаку од 
2м тако да се једновременим бетонирањем риголе са ивичњаком на дужини поља од 
2м добије монолитна целина. Доње делове попречних спојница  на висини од 10цм 
испунити песком крупноће 0-3мм и набити, а њихове горње делове до равни риголе 
на дубини од 50цм залити масом за заливање спојнице по ЈУС.У.М3.093. Начин 
извршења бетона и квалитет материјала морају одговарати Правилнику БАБ. 
Обрачун по м' готове риголе заједно са ивичњаком, оплатом, набавком материјала, 
негом бетона и заливањем фуга.  

 
АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ 
 
 Крпљење ударних рупа и улегнућа 

Уклонити воду, очистити неповезани материјал као и одломљене и померене делове 
коловозног застора, премазати површине битуменском емулзијом. 
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Попунити крупнозрним асфалтним бетоном (зрна до 16мм) рупе и улегнућа до доње 
коте хабајућег слоја асфалта. Набијање асфалта вршити са ваљцима у зависности 
од величине површине која се попуњава. Ако је дубина рупа и улегнућа већа од 
четвороструког пречника максималног зрна у асфалтној маси (4x16=64мм), онда 
попуњавање и ваљање вршити у слојевима који не прелазе 64мм. 

 
 Израда хабајућег слоја од ситнозрног асфалтног бетона дебљине 4цм у 

збијеном стању 
 

Општи услови 
 
Засећи асфалт на почетку и на крају деонице пута који се реконструише. 
По завршеном крпљењу ударних рупа и улегнућа, што се мора записнички 
установити, приступиће се изради ситнозрног асфалтног бетона у једном слоју 
дебљине 4цм. 
 
Израда ситнозрног асфалтног бетона извршиће се од племените камене ситнежи 2-
12.5мм (35-65%), мешавине финог речног песка и дробљеног песка 0-2мм (23-59%) и 
финог речног песка (филера) 0-0.09мм (6-12%).  
Обавијање овакве минералне мешавине трба извршити битуменом 50/75 (у 
посебним случајевима треба употребити битумен 45/120 односно 55/50) по врућем 
поступку. 
 
Линија просејавања минералне мешавине треба да лежи у појасу приказаном у 
следећој табели 
------------------------------------------------------------------ 
квадратни отвори   пролази кроз 
сита и решета   сита и решета 
    мм               % 
------------------------------------------------------------------ 
 0,09        6  -  12 
 0,20        8  -  30 
 0,63                18  -  50 

2   35  -  65 
5   52  -100 
8   65  -100 
12,5      90  -100 
18   100 

     ------------------------------------------------------------------ 
 
Квалитет основних материјала 
 
Камена ситнеж треба да је два пута дробљена на дробилици која није чељусног типа 
(племенита камена ситнеж). Уколико се дробљена камена ситнеж набавља од 
произвођача који има већ отворени каменолом, произвођач мора Надзорном органу 
предочити оригинал, а доставити препис атеста о испитивању камена који не сме бити 
старији од 1 године. 
Уколико камен у погледу горе наведених особина задовољава, потребно је извршити 
дробљење камена и дробљени минерални агрегат послати на испитивање следећих 
особина: 
 
 гранулометријски састав према ЈУС.У.М8.102 са границама толеранције 

одступања према ЈУС.Б.Б3.050; 
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 одређивање привидне запреминске масе према ЈУС.У.М8.082; 
 трошност по методи Лос Анђелес,сме да износи макс. 40%; 
 хомогеност према ЈУС.Б.ББ.037, сме да износи макс. 3%; 
 облик зрна према ЈУС.Б.ББ.048, садржај зрна код којих је однос највеће и 

најмање димензије изнад 3:1 сме да износи макс. 2,2 тежински; 
 прионљивост према ДИН-у треба да је добра. 
 
На основу добијених атеста и извршених испитивања напред наведених карактеристика 
Надзорни орган ће дати своје мишљење о употребљивости. 
 
Претходно испитивање 
 
Пре почетка радова Извођач је обавезан да изврши претходна испитивања у 
овлашћеној ''асфалтној''  лабораторији. Од лабораторија треба захтевати да подеси 
учешће основних фракција тако да се добије минерална мешавина у захтеваном 
граничном подручју и да се добије асфалтна мешавина која има својства пробних тела 
која одговарају критеријумима приказаним у следећој табели, ако су испитана по 
Маршаловом поступку. 
 

Врста претходних испитивања 
Својства пробних тела као претходних 
испитивања за израду слоја 

Стабилност 
по 

Маршалу 

оригинални узорак на 60о C  
(кp) 

170-460 

модиф. узорка на 40о C  (кp) 725-1500 

Течење 

оригинални узорак на 60о C  
(мм) 

1,64-3,35 

модиф. узорка на 40о C   (мм) 2,3-4,6 

Модул укочености  на 60о C    (кp/cm2) 110-355 

заостале шупљине у асфалтној маси   (%) 4-10 

 
Пробни рад машина 
 

Пре почетка радова Извођач је обавезан да изврши пробни рад машине да би се 
установило да машина справља асфалтну мешавину предвиђену претходним 
испитивањем. Уколико квалитет асфалтне мешавине у свему задовољава захтеване 
услове постигнуте у претходним испитивањима, Надзорни орган ће дати писмено 
одобрење за почетак радова. У противном, Извођач мора да изврши корекцију 
дозирања основних материјала на машини и да поново изврши пробни рад и провери 
квалитет. Трошкови понављања испитивања, уштимавања дозирања машине, чекање и 
друго падају на терет Извођача. Производња битуменизираних мешавина врши се у 
асфалтној бази, у којој се поред потребних машина налазе и складишта материјала. 
Асфалтна база мора обавезно имати уређај за дозирање, бубањ за сушење агрегата, 
мешалицу са уређајима за одмеравање сатавних материјала, казан за грејање везива и 
уређај за дозирање филера. 
 
Код производње потребно је придржавати се одређених температура. Битумен се сме 
грејати највише до 170-180 о C зависно од тврдоће битумена. 
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Агрегат се сме загревати највише до 180о C. Контроли температура треба посветити 
нарочито пажњу, да не би дошло до прегоревања везива. Обавезно је вођење дневника 
у асфалтној бази. 
 
Превоз битуменизиране масе врши се камионима киперима, при чему треба пазити да 
се маса сувише не охлади. Температура масе на месту уграђивања треба да износи 
110-160оC. 
 
Уграђивање масе се врши финишером. Стари асфалт треба очистити од прашине, 
невезаних зрна и попрскати са 0,8кг/м2 битуменске емулзије. као и подужне и попречне 
спојеве асфалтног слоја. Уграђивање се не сме вршити по влажном времену, киши, 
нити кад је температура ваздуха нижа од 0о C. Набијање се  врши најпре лакшим а 
затим тежим ваљцима. Могу се употребљавати и вибрациони ваљци. Набијање је 
задовољавајуће ако се постигне 95% од лабораторијске збијености.  
 
Обрада спојница 
 

Финишер за израду асфалтног бетона треба да поседује исправне уређаје за 
разгрејавање асфалтне масе на попречним и подужним спојницама. Подужне и 
попречне спојнице треба обрађивати на преклоп. Попречну спојницу треба извести у 
односу на осовину коловоза под углом од 30о до 45о. 
 
Проверавање квалитета 
 

Асфалтне теренске лабараторије вршиће контролу основних материјала и то: 
- испитивање гранулометријског састава филера на сваких 50-100т испоруке; 
- испитивање дубине продирања и тачке размекшавања (ПК) битумена на                

сваких 50-100т испоруке; 
- испитивање квалитета асфалтне мешавине и збијености слоја на сваких 4000м2  

уграђеног слоја. 
Особине пробних тела по Маршалу треба да задовоље услове приказане у следећој 
табели 
 

Врста контролних испитивања 
Својства пробних тела за контролна 

испитивања за израду слоја 

Стабилност 
по 

Маршалу 

оригинални узорак на 60о C 
(кp) 

140-700 

модиф. узорка на 40о C  (кp) 665-2100 

Течење 

оригинални узорак на 60о C  
(мм) 

1,45-4,00 

модиф. узорка на 40о C  (мм) 1,7-5,0 

Модул укочености  на 60о C   (кp/cm2) 97-448 

заостале шупљине у асфалтној маси   
(мм)%) 

2-12 

 
Оцењивање квалитета 
 
У колико подбаци квалитет асфалтне мешавине код испитаног узорка, одбиће се од 
вредности слоја за потез од 4000м2 следећи проценти: 
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-  ако је стабилност узорака испод минимално дозвољене границе ..................  10% 
-  ако је течење испод минимално дозвоњене границе  ........................................  5%  
-  ако је модул укочености мањи или већи од захтеваних вредности  .................  5% 
-  ако су заостале шупљине мање или веће од захтеваних граница  ..................  5% 
-  ако уграђени слој има мање од 96% збијености од лабараторијског узорка..  10% 

 
За лош квалитет асфалтне мешавине и збијености уграђеног слоја може се укупно 
одбити највише 25% од вредности уграђеног слоја. У колико је пад квалитета већи од 
25% не може се примити нити платити овакав потез уграђеног слоја, те је Извођач 
дужан да неквалитетан део поруши и изради нови слој асфалтног бетона. 
Обрачун по м2 за потпуно готов посао са набавком материјала. 
 
Оцењивање квалитета уравњавања 
 
Уравњавање уграђеног асфалтног бетона мери се специјалним апаратима при чему 

одступања не смеју бити већа од 4мм. 
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СИТУАЦИЈА ЈАВНИХ И ПРИЛАЗНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ХЕ И РХЕ ''БАЈИНА БАШТА'' 
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РОК ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Почетак извођења предметних радова је одмах након обостраног потписивања Уговора 
и увођења Добављача у посао од стране Наручиоца (максимално 20 (двадесет)  
календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора). 

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

Завршетак извођења предметних радова је максимално 150 календарских дана од 
дана почетка извођења предметних радова. 

 

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Место извођења радова је: Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' 
–хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – 
Крушчица’’. 
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IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ 
ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
(на основу члана 77. ЗЈН) 

 

Редни 
број 

Услови за учешће у поступку 
Јавне набавке  

Доказ о испуњености услова 

1. 
Да је Понуђач регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 

Извод из регистра надлежног органа 
 

За Правна лица: 

  Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре  

  Извод из регистра надлежног Привредног суда 
(установе) 

 
За Предузетнике: 

  Извод из регистра Агенције за привредне 
ретистре  

  Извод из одговарајућег регистра  
 

2. 

Да Понуђач и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре 

Потврде надлежног суда: 
  

За Правна лица: 
 

- Извод из казнене евиденције: 
1. Законски заступник – Уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а 
2. Правно лице – Уверење надлежног суда 

 
За Предузетнике: 

 
- Извод из казнене евиденције - Уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а 
 

За Физичко лице:  
 

- Извод из казнене евиденције - Уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а 

 

3. 

 
Да Понуђачу није изречена мера 

забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања Позива 

за подношење понуда 
 

 
Потврде надлежног суда или надлежног 

органа за регистрацију привредних субјеката 
 

За Правна лица: 
 

  Потврде Привредног и Прекршајног суда или 
Потврда Агенције за привредне регистре  

 
За Предузетнике: 

 

  Потврда Прекршајног суда или Потврда Агенције 
за привредне регистре  

 
За Физичко лице:  

 
● Потврда Прекршајног суда 
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4. 

Да је Понуђач измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе 
када има седиште на њеној територији 

Потврде надлежног пореског органа и 
организације за обавезно социјално 

осигурање или потврде надлежног органа да 
се понуђач налази у поступку приватизације 

 
За Правна лица: 

  Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде (порези и доприноси) 

 Уверење локалне самоуправе (изворни локални 
јавни приходи)  

 
За Предузетнике: 

  Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде (порези и доприноси) 

 Уверење локалне самоуправе (изворни 
локални јавни приходи)  

 
За Физичко лице:  

 Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде (порези и доприноси) 

 Уверење локалне самоуправе (изворни 
локални јавни приходи) 

5. 

Да Понуђач располаже 
неопходним техничким 

капацитетом  
Да поседује или да може узети под 

закуп следеће машине: 

1. Багер гусеничар тежине преко 
20 т са класичном стрелом - 1 
комада; 
 

2. Машина за стругање асфалта 
(глодалица) - 1 комад; 

 

3. Грејдер - 1 комад; 
 

4. Утоваривач  - 1 комад; 
 

5. Камион носивости преко 20 т  
      – 3 комада;  
 

6. Вибро ваљак минималне 
тежине 10 т са челичном пеглом 
-1комад; 

 

7. Ровокопач-комбинирка (СКИП)  
     - 1 комад; 

 

8. Асфалтна база минималног 
капацитета 100 т/час -1 комад; 
 

9. Финишер за асфалт минималне 
радне ширине пегле 5,0 м - 1 
комад. 

 

10. Ваљак за асфалт минималне 
тежине 7 т (гума-пегла) - 1 
комад. 

 

11. Ваљак за асфалт минималне 
тежине 9 т (пегла-пегла) - 1 ком 

Уколико су машине у власништву 
Понуђача доставити пописну листу и 
копије важећих саобраћајних дозвола (за 
машине које подлежу регистрацији). 
 
Ако се машине изнајмљују доставити 
доказ – Потврду да ће Понуђач Уговором 
о закупу машина моћи да располаже 
захтеваним машинама у току извођења 
предметних радова и копије важећих 
саобраћајних дозвола (за машине које 
подлежу регистрацији). 
 
У случају достављања наведене 
Потврде, да ће се Уговором о закупу 
користити машине, изабрани Понуђач је 
дужан да пре склапања Уговора достави 
Наручиоцу закључен Уговор о закупу, у 
супротнм Уговор за извођење 
предметних радова неће бити закључен . 
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6. 

Да Понуђач располаже 
довољним кадровским 
капацитетом - да, у току 

извођења радова, има на 
располагању минимално: 

 

 1 (једаног) дипломираног 
грађевински инжењер са 
важећом личном лиценцом 
одговорног извођача 
радова (лиценца бр.410 
или 411 или 412 или 413 
или 414 или 415); 

 

 1 (један) КВ бетонирц; 

 2 (два) КВ асфалтера: 

 3 (три) минимално ПК 
радника. 

 

За раднике који су у радном односу код Понуђача 
доставити: 

- Важећу инжењерску лиценцу (само за 
захтеваног грађевинског инжењера са 
лиценцом) са Потврдом о њеној важности; 

- Образац ''М-A'' - Потврда о поднетој 
пријави, промени, одјави на обавезно социјално 
осигурање;  

- Копију радне књижице; 
- Диплому, Уверење или Сертификат (доказ 

да радници испуњавају захтеване 
квалификације) и 

- Потврду о радном искуству (за све 
раднике), из које се може видети да је радник у 
претходне две године (не мора непрекидно две 
две године већ да има искуство у том периоду), 
рачунајући до дана објављивања Позива за 
подношење понуда, радио на предметним 
радовима, издату од стране фирме која је 
уписана у привредни регистар за извођење 
захтеваних радова; 

 
У случају када су захтевани радници у радном 
односу код другог послодавца доставити исте 
доказе (стим што Образац ''М-А'' и копија радне 
књижице мора бити издата од послодавца код 
кога су запослени) и поред тога Изјаву 
послодавца да ће тај/ти радници бити ангажован 
код Понуђача у току извођења радова. У овом 
случају изабрани Понуђач је дужан да пре 
склапања Уговора достави Наручиоцу закључен 
Уговор са тим послодавцем из кога се јасно може 
видети да ће ти радници бити ангажовани код 
Понуђача у току извођења предметних радова, у 
супротнм Уговор за извођење предметних радова 
неће бити закључен . 
 
У случају када захтевани радницу нису у радном 
односу доставити Диплому, Уверење или 
Сертификат (доказ да радници испуњавају 
захтеване квалификације), а за лиценцираног 
инжењера и Лиценцу са Потврдом о њеној 
важности, затим Потврде о радном искуству, као 
што је напред наведено, и Изјаву тих радника да 
ће исти бити ангажован код Понуђача у току 
извођења радова. Изабрани Понуђач је дужан да 
пре склапања Уговора достави Наручиоцу 
закључен Уговор са тим радницима из кога се 
јасно може видети да ће исти бити ангажовани 
код Понуђача у току извођења предметних 
радова, у супротнм Уговор за извођење 
предметних радова неће бити закључен  
 
Напомена:  
Сваки КВ грађевински радник испуњава 
квалификацију захтеваних ПК радника, тј. 
Понуђач уместо документације за три 
захтевана ПК радника може приложити 
документацију за КВ раднике уз Потврду 
Понуђача  да ће ти КВ радници, у току 
извођења радова, обављати послове ПК 
радника. 
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7. 

Да Понуђач располаже неопходним 
финансијским и пословним 

капацитетом -  
Остварен приход у 2013. и 2014. 
години – најмање 20.000.000,00 
динара (укупно за обе године) 

Биланс успеха за 2013. и 2014. годину. 

8. 

Да Понуђач располаже 
неопходним пословним 

капацитетом 
 

Да је Понуђач изводио радове на 
изради путева и улица са 
туцаничким застором минималне 
ширине 5 м у задње две године, 
рачунајући до дана објављивања 
Позива за подношење понуда за 
предметну ЈН на Порталу јавних 
набавки РС  
– минимум 2 референце 

Понуђач мора доставити минимум 2 
(две) Потврде (Рефернце) оверене од 
стране Наручиоца код којих су извођени 
радови, из којих се јасно може видети да 
задовољавају услов Наручиоца. 
 
 

9. 
Доказ (потврда) да је Понуђач 
упознат са предметним радовима 
на лицу места 

Потврда издата од стране Наручиоца, као 

доказ да је Понуђач упознат са предметним 

радовима на лицу места. 

Преглед се може извршити најкасније до три 
дана пре истека рока за достављање понуде. 
Преглед се мора извршити са наведеним 
члановима комисије за техничка питања. 
Након обиласка са представником Наручиоца 
посла попунити „ПОТВРДУ“ о извршеном 
прегледу деоница на којим ће се изводити 
радови, Образац број 15,  који ће потписати 
лице Наручиоца које буде присуствовало 
обиласку. Наведени Образац, попуњен  и 
потписан, Понуђач мора доставити уз Понуду 
да би понуда била прихватљива. 

 

Понуђач мора испунити све услове (обавезне и додатне) из ове Табеле, односно 
доставити све одговарајуће доказе, у зависности од тога да ли Понуду подноси 
Правно лице, Предузетник или Физичко лице. У случају неиспуњење неког услова 
из наведене Табеле Понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

Понуђач није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од 
тачке 1 до тачке 4 наведене Табеле) који су јавно доступни на Интернет 
страницама надлежних органа, али у том случају треба да приликом достављања 
Понуде наведе који су то докази и на којим Интернет страницама надлежних 
органа су доступни, тј. Понуђач који је регистрован у АПР-у – Регистар Понуђача, 
и који у наведеном Регистру има статус ''активан'' није дужан да доставља доказе 
о испуњености обавезних услова из наведене Табеле (од тачке 1 до тачке 4 
наведене Табеле). 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од Понуђача, 
чија је понуда, на основу Извештаја Комисије за Јавну набавку, оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
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Ако Понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Докази из ове Табеле, за тачке 2., 3. и 4. не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

Додатне услове, односно услове наведене у тачкама 5, 6, 7, 8 и 9  Понуђач 
доказује достављањем захтеваних доказа у тачкама 5, 6, 7, 8 и 9, у супротном 
понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 
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V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на 
српском језику. 

2. ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА 

1. Подношењем Понуде, потребно је да Понуђачи комплетно попуне, потпишу и 
овере следеће Обрасце:  

 Образац број 1. – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ,  

 Образац број 2. – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, у 
случају да Понуђач извршење набавке делимично поверава Подизвођачу. 
Образац број 2. не треба попуњавати ако Понуђач наступа самостално или 
подноси Заједничку понуду. 

 Образац број 3. – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ, у случају да Понуђач наступа са 
Подизвођачем. Ако Понуђач наступа са више подизвођача Oбразац 1. треба 
фотокопирати у потребном броју примерака попунити и приложити уз понуду. 
Образац број 3. не треба попуњавати ако Понуђач наступа Самостално или 
подноси Заједничку понуду. 

 Образац број 4. – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у случају 
подношења Заједничке понуде. Ако Понуђач подноси Заједничку понуду са више 
удружених Понуђача Образац број 4. треба фотокопирати у потребном броју 
примерака, попунити и приложити уз Понуду. Образац број 4. не треба 
попуњавати ако понуђач наступа Самостално или са Подизвођачем. 

 Образац број 5. – ПОНУДА 

 Образац број 6. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА ПРЕДМЕТНИХ 
РАДОВА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 Образац број 7.– МОДЕЛ УГОВОРА – Попуњавањем празних места у Моделу, 
чиме потврђује да прихвата елементе Модела уговора, односно да је упознат са 
елементима Модела. Модел уговора мора бити потписан и оверен на крају, у 
супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.   

 Образац број 8. – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 Образац број 9. – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ. У случају 
подношења понуде са подизвођечем или заједничке понуде, Образац број 9 
копирати у потребном броју примерака, тако да сваки Понуђач, односно 
Подизвођач потпише по један примерак Изјаве. 

 Образац број 10 - ДОСТАВЉАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНИСТ 
ПОНУДЕ (Уз наведени образац обавезно доставити Банкарску гаранцију, у 
супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива). 

 Образац број 11 – ИЗЈАВА О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА БАНКАРСКЕ 
ГАРАНЦИЈЕ КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА. 

 Образац број 12 - ИЗЈАВА О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА БАНКАРСКЕ 
ГАРАНЦИЈЕ КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ГАРАНТНИ ПЕРИОД. 

 Образац број 13 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ ИЗ 
ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ. У случају подношења понуде са 
подизвођечем или заједничке понуде, Образац број 13 копирати у потребном броју 
примерака, тако да сваки Понуђач из групе Понуђача, односно Подизвођач потпише по 
један примерак Изјаве. 
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 Образац број 14 – ИЗЈАВА о поштовању обавеза које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. У случају 
подношења понуде са подизвођечем или заједничке понуде, Образац број 14. 
копирати у потребном броју примерака, тако да сваки Понуђач из групе Понуђача, 
односно Подизвођач потпише по један примерак Изјаве. 

 Образац број 15 – ПОТВРДА о извршеном обиласку локације и радова који су 
предмет тендерске докуметације. 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА није дозвољена. Уколико Понуђач достави понуду са 
варијантама његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

4. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде,  односно пре истека рока за подношење понуда, 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако Наручилац прими измењену понуду или обавештење о 
повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда. Ниједна понуда се не 
може изменити након истека рока за подношење понуда. 

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂЕЧЕМ 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење Јавне набавке делимично 

поверити Подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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. Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично 

извршење набавке поверити Подизвођачу, дужан је да наведе назив Подизвођача, а 

уколико Уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај Подизвођач ће бити 

наведен у Уговору. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

Подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за Подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова, за све услове наведене у 

Табели IV ове Конкурсне документације – ''УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА (на основу члана 77. ЗЈН)'', као и 

за себе. У случају подношења понуде са Подизвођачем, ако се доспела потраживања 

преносе директно Подизвођачу, Наручилац ће, у договору са носиоцем Уговора, за део 

извршених радова плаћања вршити дирекно Подизвођачу. 

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће понуду поднети група Понуђача, односно да 

ли ће бити поднета Заједничка понуда. У случају пондошења Заједничке понуде Понуђач је 

дужан да за сваког Понуђача из групе Понуђача достави доказе о испуњености обавезних 

услова, као и за себе, за услове наведене у Табели IV ове Конкурсне документације – 

''УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. 

И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА (на основу члана 77. ЗЈН)''– од тачке 1. до тачке 4., а додатне услове, тј. услове 

наведене у тачкама 5, 6, 7, 8 и 9, испуњавају заједно. Понуђач је дужан да, у случају 
подношења Заједничке понуде, уз понуду достави Споразум којим се Понуђачи из 

групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење Јавне набавке 

Велике вредности, а који обавезно садржи податке о: 

1) Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу Понуђача пред Наручиоцем; 

2) Понуђачу који ће у име групе Понуђача потписати Уговор; 

3) Понуђачу који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења; 
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4) Понуђачу који ће издати рачун; 

5) Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) Обавезама сваког од Понуђача из групе Понуђача за извршење Уговора. 

Понуђач који је Самостално поднео Понуде не може истовремено да учествује 
у Заједничкој понуди или као Подизвођач, нити да учествује у више 
Заједничких понуда.  

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Облик понуде: Понуђач мора да достави понуду на обрасцима број 5. који су 
саставни део Конкурсне документације. 

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у празна поља и то: 
 Назив понуђача, број деловодног протокола понуђача, датум и место 
 Начин подношења понуде 
 Рок важења понуде 
 Укупна вредност понуде 
 Начин плаћања 
 Гарантни период 

       Начин подношења понуде: У обрасцу понуде треба заокружити један од начина 
на који се подноси понуда: самостално, са подизвођачем или заједничка понуда. У 
случају подношења понуде са подизвођачима или заједничке понуде потребно је на 
предвиђено место уписати називе свих подизвођача или свих понуђача из групе 
понуђача.  

       Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У 
случају да Понуђач понуди краћи рок понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Укупна вредност понуде обухвата комплетно завршене предметне радове у 
складу са Предмером – Образац број 6., који је саставни део ове Конкурсне 
документације.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. ЗЈН. 

Начин, валута и услови плаћања - Наручилац ће сва плаћања вршити у 
динарима, вирманском уплатом. Плаћање изведених радова вршиће се по 
рачунима издатим по претходно овереним привременим ситуацијама од стране 
одговорних лица Наручилаца, за радове извршене у претходном периоду, у року од 
15 до 45 календарских дана од дана пријема рачуна на писарници Наручиоца 
(зависи који рок се буде захтевао у понуди), које ће оверити одговорна лица 
Наручиоца.  

      Почетак извођења радове одмах након обостраног потписивања уговора и 
увођења Добављача у посао од стране Наручиоца – максимално 20 (двадесет) 
календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора. 

Завршетак извођења предметних радова је максимално 150 календарских дана 
од дана почетка извођења предметних радова. 

Место извођења радова је Санација коловозних површина према брани 
''Лазићи'' –хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска 
река – Крушчица’’ 
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Понуђач се мора, због специфичности посла, простора и начина извођења радова, 

упознати са условима на лицу места. Наручилац ће сваком заинтересованом који 

дође на лице места и упозна се са локациом на којој ће се изводити предметни 

послови издати потврду о доласку.  

Доказ који Понуђач мора приложити уз Понуду, да би понуда била прихватљива, је 

Потврда издата од стране Наручиоца, као доказ да је Понуђач упознат са предметним 

радовима на лицу места, у супротном Понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

8. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

1) Банкарска гаранција за озбиљност понуде  

Понуђач је дужан да уз понуду достави безусловну и на први позив плативу 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, издату од стране банке прихватљиве за 
Наручиоца, на износ од најмање 5% од вредности понуде, за случај одустајања од 
закључења уговора, која важи најмање до дана истека важења понуде.   

2) Банкарска гаранција за добро извршење посла 

Изабрани Понуђач је дужан да, у року од максимално 10 дана од дана закључења 
Уговора, достави Наручиоцу безусловну и плативу на први позив Банкарску 
гаранцију као средство обезбеђења за добро извршење посла, издату од стране 
банке прихватљиве за Наручиоца, на износ од најмање 7% од вредности Уговора, 
која важи најмање 5 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 

3) Банкарска гаранција за ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Изабрани Понуђач је дужан да, у року од 10 дана пре дана завршетка Уговора, 
доставити Наручиоцу безусловну и плативу на први позив Банкарску гаранцију као 
средство обезбеђења за ГАРАНТНИ ПЕРИОД, издату од стране банке 
прихватљиве за Наручиоца на износ од најмање 5% од вредности Уговора, која 
важи најмање 5 дана дуже од истека рока за ГАРАНТНИ ПЕРИОД. 

9. ВАЛУТА 

Јединичне цене и укупна вредност се изражавају искључиво у динарима, без пореза 
на додатну вредност (ПДВ-а) и фиксне су, тј. не могу се мењати. 

10. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА је 30 дана од дана објављивања Позива за 
подношење понуда и Конкурсне документације на Порталу Јавних набавки 
Републике Србије, до 09:00 часова задњег дана рока. Уколико рок истиче на дан 
који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни 
радни дан до 09:00 часова. 

11. ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  

Понуде се достављају на адресу:ЈП ЕПС Огранак  "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина   
Башта, 31250 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр 1, у затвореној коверти, са   
назнаком: "НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку број ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 –    
''Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. године'' – 
Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' –хабајући слој, пут 
Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – Крушчица’’, а на 
полеђини назив Понуђача, адресу, број телефона и контакт особу Понуђача. 
Понуда се може доставити путем препоручене поште или предати лично на 
писарницу Наручиоца, на адреси ЈП ЕПС Огранак ''Дринско – Лимске ХЕ'' Бајина 
Башта, 31250 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1. 
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12. БЛАГОВРЕМЕНОСТ ПОНУДА 

Понуда која стигне на адресу Наручиоца у напред наведеном року сматраће се 
благовременом, у супротном понуда ће бити неблаговремена и Комисија за 
предметну Јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, 
такву понуду вратити Понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 

13. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА  

Уколико понуда садржи поверљиве податке Понуђач је дужан да их посебно 
назначи, у супротном сматраће се да таквих података нема у понуди. Подаци које 
Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене 
предметне Јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која су 
укључена у поступак предметне Јавне набавке Велике вредности. Ови подаци неће 
бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 

14.  ОСТАЛИ ПРОПИСИ 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 

15. ПАТЕНТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА 

Обaвeштавају се Понуђачи дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси Пoнуђaч. 

16. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА - подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње Наручиоца. Захтев за заштиту права којим се 
оспорава врста поступка, садржина Позива за подношење понуда или Конкурсне 
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца 
најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања. 

У случају подношења Захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, 
садржина Позива за подношење понуда или Конкурсне документације долази до 
застоја рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави предметног 
поступка, рок за подношење Захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана 
пријема Одлуке. 

На достављање захтева за Заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 
достављања Одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама (Сл. 
гласник РС број 124/2012). 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

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 из члана 149. 
став 3. члана Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012), а 
подносилац Захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије број: 840-30678845-06, сврха: Републичка административна такса, корисник: 
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Буџет Републике Србије, уплати таксу одређену Законом о јавним набавкама (Сл. 
гласник РС број 124/2012). 

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

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

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

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога.  

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

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (износ од 80.000,00 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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

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

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

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са законом и другим прописом. 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 

Примерак правилно попуњеног налога за уплату: 

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на 
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број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и 
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује Обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема Захтева за 
заштиту права. 

17. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца ДОДАТНЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће 
заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева, послати 
одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки. Питања се могу упутити на Адресу: ЈП ЕПС Огранак "Дринско – 
Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 
1., или електронским путем на e-mail адресе:  zivko.nikolic@dlhe.rs, 
ilija.sevic@dlhe.rs, natasa.popovic@dlhe.rs, до краја радног времена Наручиоца, 
односно сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова. Питања и сва друга 
појашњења која стигну е-маилом после 15:00 часова евидентираће се као да су 
дошли наредног дана, тј. завешће се код Наручиоца првог наредног радног дана. 

Напомињемо да се комуникација у поступку Јавне набавке одвија, 
искључиво, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или 
факсом, а све у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник 
РС број 124/2012). 

На питања која нису постављена у писаном облику Наручилац није у обавези 
да одговори. 

 

 

 

mailto:zivko.nikolic@dlhe.rs
mailto:ilija.sevic@dlhe.rs
mailto:natasa.popovic@dlhe.rs
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VI – ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана за предају понуда у 10:00 
часова у пословним просторијама Наручиоца на адреси:  

ЈП ЕПС Огранак "Дринско–Лимске ХЕ" Бајина Башта; ХЕ "БАЈИНА БАШТА" 

Трг Душана Јерковића бр.1; 31250 Бајина Башта – Канцеларија Наташе Поповић, 
број 153. 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 
комисији Наручиоца поднети овлашћење како би могли активно учествовати у 
поступку отварања понуда, тако што могу давати евентуалне примедбе на поступак 
отварања понуда, потписати и преузети Записник о отварању понуда. 
Комисија за ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 ће отварати понуде по редоследу приспећа  и 
том приликом ће:  
 

1. Констатовати благовременост за сваку понуду појединачно. 
2. Констатовати да ли су сви обрасци комплетно попуњени, потписани и оверени 

печатом.  
3. Констатовати да ли су достављени докази за обавезне и додатне услове за 

учешће у поступку Јавне набавке.  
4. Јавно прочитати и евидентирати податке из сваке понуде, и то: 

 Назив понуђача и број деловодног протокола под којим је заведена код 
Наручиоца 

 Начин подношења понуде 
 Рок важења понуде 
 Укупну вредност понуде 
 Начин и услови плаћања 
 Рок завршетка радова 
 Гарантни период. 

 
Остале елементе понуде, као и горе наведена документа, комисија за јавну набавку 
ће детаљно анализирати у току поступка стручне оцене понуда. Овлашћеним 
представницима Понуђача ће након јавног отварања понуда бити омогућено да дају 
примедбе на поступак отварања понуда.  

Након завршеног поступка отварања благовремених понуда сачиниће се Записник. 
Сви присутни овлашћени представници понуђача ће добити по један примерак 
Записника а Понуђачима који нису имали представнике Записник ће бити 
достављен поштом у року од 3 дана. 

 
2. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у предметној Јавној набавци 

је најнижа понуђена цена уз испуњење обавезних и додатних услова из ове 
Конкурсне документације.   

Резервни критеријум: У случају да постоје две или више Понуда са истом ценом, 
Наручилац ће извршити доделу Уговора, односно предност дати Понуђачу који 
понуди дужи гарантни период. 

3. РАЧУНСКЕ ГРЕШКЕ 

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна су јединичне 
цене.  

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
4. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
стручној оцени понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача односно 
његовог Подизвођача. 

Захтев за допунско објашњење Наручилац упућује понуђачу у писаној форми и у 
истом одређује примерен рок за одговор. 

5. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда, 
односно у року од 40 дана од дана отварања понуда у случају већег броја понуда и 
обимности достављених понуда. 

Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим Понуђачима у року од три 
дана од дана њеног доношења. 

Уколико нису испуњени услови за доделу уговора Наручилац ће донети Одлуку о 
обустави поступка предметне Јавне набавке и исту доставити свим Понуђачима у 
року од три дана од дана њеног доношења.   

 
6. УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са Понуђачем чија је понуда изабрана 
као најповољнија, у року од осам дана од истека рока за подношење Захтева за 
заштиту права из члана 149. Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 
124/2012). 
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VII – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у Обрасцима број 
1., 2., 3., 4., 5. и 6.  

Ако Понуђач подноси понуду Самостално, потребно је попунити само Обрасце број 
1., 5. и 6., ако наступа са Подизвођачем Обрасце број 1., 2., 3., 5. и 6., а у случају 
подношења Заједничке понуде потребно је попунити Обрасце број 1., 4., 5. и 6. 

У Обрасцу понуде треба заокружити један од начина на који се подноси понуда: 
Самостално, са Подизвођачем или Заједничка понуда. У случају подношења понуде 
са Подизвођачима или Заједничке понуде потребно је на предвиђено место уписати 
називе свих Подизвођача или свих Понуђача из групе Понуђача а потребне обрасце 
копирати у довољан број примерака. 
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Образац број 1 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. Назив Понуђача:  .........................................................................................    

2. Адреса Понуђача:  .......................................................................................  

3. Лице за контакт:  ..........................................................................................  

4. Електронска адреса лица за контакт:  ........................................................  

5. Телефон:  .....................................................................................................  

6. Телефон/факс:  ............................................................................................  

7. Порески идентификациони број (ПИБ):  .....................................................  

8. Матични број:  ..............................................................................................  

9. Број текућег рачуна:  ....................................................................................   

10. Банка: ............................................................................................................  

11. Лице одговорно за потписивање уговора и функција:  .............................  

 

 

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 
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Образац број 2 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

У предметној Јавној набавци број ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 ''Зимско и летње одржавање 
саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. године'' – Санација коловозних површина 
према брани ''Лазићи'' –хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут 
Коњска река – Крушчица’’, изјављујемо да извршење набавке делимично поверавамо 
Подизвођачу ________________________ и то ____ % од укупне вредности предметне 
Јавне набавке. 
 

Део предмета Јавне набавке који ћемо извршити преко Подизвођача је 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
 
 

Место и датум: 

 

 

МП 

Понуђач: 
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Образац број 3 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
(У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

1. Назив Подизвођача:  ...................................................................................    

2. Адреса Подизвођача:  .................................................................................  

3. Лице за контакт:  ..........................................................................................  

4. Електронска адреса лица за контакт:  ........................................................  

5. Телефон:  .....................................................................................................  

6. Телефон/факс:  ............................................................................................  

7. Порески идентификациони број (ПИБ):  .....................................................  

8. Матични број:  ..............................................................................................  

9. Број текућег рачуна:  ....................................................................................   

10. Банка: ............................................................................................................  

11. Лице одговорно за потписивање уговора и функција:  .............................  

  

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 

 

 

  

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: У случају подношења понуде са више Подизвођача, Образац број 3. 
фотокопирати у довољан број примерака, тако да сваки Подизвођач може да 
попуни посебно дати Образац. 
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Образац број 4 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ) 

1. Назив Понуђача:  .........................................................................................    

2. Адреса Понуђача:  .......................................................................................  

3. Лице за контакт:  ..........................................................................................  

4. Електронска адреса лица за контакт:  ........................................................  

5. Телефон:  .....................................................................................................  

6. Телефон/факс:  ............................................................................................  

7. Порески идентификациони број (ПИБ):  .....................................................  

8. Матични број:  ..............................................................................................  

9. Број текућег рачуна:  ....................................................................................   

10. Банка: ............................................................................................................  

11. Лице одговорно за потписивање уговора и функција:  .............................  

  

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

НАПОМЕНА: У случају подношења Заједничке понуде са више Понуђача, Образац 
број 4. фотокопирати у довољан број примерака, тако да сваки Понуђач из групе 
Понуђача може да попуни посебно дати Образац. 
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Образац број 5 
 

Назив Понуђача: ______________________    

Број Понуде: _______                                      

Датум: __________  године 

Место: ________________ 

 

У Отвореном поступку за Јавну набавку број ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 – ''Зимско и летње 
одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. године'' – Санација коловозних 
површина према брани ''Лазићи'' –хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући 
слој, пут Коњска река – Крушчица’’, Наручиоца ЈП ЕПС Огранак ''Дринско – Лимске 
ХЕ'' Бајина Башта, подносимо следећу: 
 
 

П О Н У Д У 
 
У складу са условима утврђеним Конкурсном документацијом број ЈН ВВ ББ – 57-
2/2015, нудимо вам извођење предметних радова под следећим условима:  
 

1. ПОНУДУ ПОДНОСИМО:  

a)  Самостално 
 

 

б) Са Подизвођачем/има и то: 

 
 

 1. Назив Подизвођача: 

  Поверени део набавке: 

  Процентуално учешће у укупној вредности: 

 

 2. Назив Подизвођача: 

  Поверени део набавке: 

  Процентуално учешће у укупној вредности: 

 

 3. Назив Подизвођача: 

  Поверени део набавке: 

  Процентуално учешће у укупној вредности: 

 

в) Заједничка понуда групе понуђача и то: 
 

 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  
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Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана).  

Укупна вредност понуде износи: _____________ динара без ПДВ-а. 

У укупну вредност су урачунати сви трошкови за реализацију предметне Јавне 
набавке, осим трошкова ПДВ-а. 

Начин, валута и услови плаћања: у року од _______ календарских дана (минимално 
15 – максимално 45) од дана пријема рачуна на писарници Наручиоца, које ће оверити 
одговорна лица Наручиоца.  

Понуђач је обвезник плаћања ПДВ-а:   1.  ДА        2. НЕ                                                           
(Понуђач заокружује одговор под 1. или под 2.)  

Почетак извођења предметних радова: одмах након обостраног потписивања 
Уговора и увођења Добављача у посао од стране Наручиоца (максимално 20 дана од 
дана обостраног потписивања Уговора). 

Завршетак извођења предметних радова је максимално 150 календарских дана од 
дана почетка извођења радова. 

Место извођења радова је:  Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' 
–хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – 
Крушчица’’. 

Гарантни период за изведене радове: _______ месеца од тренутка примопредаје 
објекта.  

Изјављујемо да смо се, због специфичности посла, простора и начина извођења 
радова, упознали са условима на лицу места и да ћемо исте изводити у складу са 
захтевима из Конкурсне документације.  

Прилог: Потврда издата од стране Наручиоца о прегледу места извођења 
предметних радова од  _______ 2016. године. 

Квалитативни и квантитативни пријем предметних радова ће се извршити 
записнички, приликом завршетка сваке појединачне фазе из предмера и предрачуна  
радова (Образац 6).   

 
 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 
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Образац  број 6 

VIII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА 
Понуђач приликом попуњавања Обрасца структуре цене, односно приликом 
попуњавања Предмера радова, мора попунити комплетан Предмер, односно уписати: 

 јединичне цене без ПДВ-а,  

 вредност без ПДВ-а 

 укупну вредност понуде без ПДВ-а, 

 укупан износ ПДВ-а и  

 укупну вредност понуде са ПДВ-ом,  
у супротном Понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
Јединичне цене, као и укупна вредност, се исказују искључиво у динарима. 

 
 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

''Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. године'' 
 
 – Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' –хабајући слој, пут 

Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – Крушчица’’ 

Р. бр Опис позиције рада Ј.М Кол.  
Јединич. 
цена без 

ПДВ-а 
 

Вреднсот 
без 

ПДВ-а 

1. ПУТ ПРЕМА БРАНИ "ЛАЗИЋИ"-ХАБАЈУЋИ СЛОЈ 

1.1 Ручно крпљење ударних рупа са 
ваљањем уграђеног асфалта 
(АB11). Претходно извршити 
припрему чисте и тврде подлоге 
(засецање контактне ивице старог 
и новог асфалта) и премазати 
емулзијом по ивицама рупа. 
Ископани материјал се вади и 
одвози на депонију, где се 
планира. Санацију ударних рупа 
вршити одмах, а у случају 
настанка рупа у зимском периоду 
санацију урадити одмах после 
отопљавања снега.        

 Обрачун по тони т 30 х  =  

1.2 Ручно заливање праволинијских и 
тестерастих пукотина на коловозу 
ширине 3мм до 15мм и дубине до 
5цм, врућом битуменском масом 
"Fugizol", уз претходно 
попуњавање дробљеним 
кречњачким агрегатом 0 – 4 мм. 
Пре заливања издувавање 
пукотина компримованим 
ваздухом.       

  Обрачун по м1 м1 105 х  =  

 Укупно пут према брани "Лазићи" - хабајући слој  динара =  
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2. ПУТ ПЕРУЋАЦ-МИТРОВАЦ - ХАБАЈУЋИ СЛОЈ    
        

2.1 Ручно крпљење ударних рупа са 

ваљањем уграђеног асфалта 

(АB11). Претходно извршити 

припрему чисте и тврде подлоге 

(засецање контактне ивице старог 

и новог асфалта) и премазати 

емулзијом по ивицама рупа. 

Ископани материјал се вади и 

одвози на депонију, где се 

планира. Санацију ударних рупа 

вршити одмах, а у случају 

настанка рупа у зимском периоду 

санацију урадити одмах после 

отопљавања снега.        

  Обрачун по тони 

т 30 х   =  

2.2 Стругање испуцалог асфалта као 
припрема за израду 
битуменизираног носивог 
хабајућег слоја асфалта 
(BNHS16), глодалицом за асфалт, 
са попуњавањем ударних рупа 
веће дубине до потребне 
збијености. Скинути асфалт 
утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди надзорни 
орган до 10км.       

  Обрачун по м2 

м2 4500 х   =  

2.3 Машинска израда 
битуменизираног носивог 
хабајућег слоја асфалта (BNHS16) 
дебљине д = 5 цм, од кречњачког 
агрегата, у целој ширини коловоза 
без риголе, у свему према СРПС-
у, односно опште техничким 
условима.       

  Обрачун по м2 

м2 4500 х   =  

2.4 Ручно пресвлачење бетонских 
ригола битуменизираним носивим 
хабајућим слојем асфалта 
(BNHS16) дебљине д = 5 цм, од 
кречњачког агрегата, у свему 
према СРПС-у, односно опште 
техничким условима.       

  Обрачун по м2 м2 450 х   =  

  
Укупно пут Перућац-Митровац - хабајући слој : динара =  
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3. ПУТ КОЊСКА РЕКА-КРУШЧИЦА 
      

3.1 Ручно крпљење ударних рупа са 
ваљањем уграђеног асфалта 
(АB11). Претходно извршити 
припрему чисте и тврде подлоге 
(засецање контактне ивице старог 
и новог асфалта) и премазати 
емулзијом по ивицама рупа. 
Ископани материјал се вади и 
одвози на депонију, где се 
планира. Санацију ударних рупа 
вршити одмах, а у случају 
настанка рупа у зимском периоду 
санацију урадити одмах после 
отопљавања снега.        

  Обрачун по тони 
т 30 х   =  

3.2 Стругање постојећег асфалтног 
коловоза, дебљине д=5 цм, 
глодалицом за асфалт, утовар 
материјала на камион и одвоз на 
депонију до 10 км.       

  Обрачун по м2 
м2 2000 х   =  

3.3 Обрада постељице у постојећем 
материјалу. Планирање и 
набијање постељице од туцаника 
до потребне збијености. Контролу 
збијености извршити кружном 
плочом Ø30 цм. Захтевани модул 
стишљивости је Мs=70,0 Mpa.       

  Обрачун по м2 
м2 2000 х   =  

3.4 Машинско рушење тампонске 
подлоге коловоза дебљине д=20 
цм, утовар материјала на камион и 
одвоз на депонију до 10 км.       

  Обрачун по м2 
м2 1400 х   =  

3.5 Набавка, транспорт и уградња 
носећег слоја од механички 
стабилизованог дробљеног 
камена 0/31, у слоју дебљине  
д=20 цм. Контролу збијености 
извршити кружном плочом Φ30 
цм. Захтевани модул 
стишљивости је Мs=70,0 Mpa.       

  Обрачун по м3 м3 280 х   =  

3.6 Машинска израда 
битуменизираног носивог 
хабајућег слоја асфалта (BNHS16) 
дебљине д = 5 цм, од кречњачког 
агрегата, у целој ширини 
коловоза, у свему према СРПС-у, 
односно опште техничким 
условима.       

  Обрачун по м2 м2 2000 х   =  



ЈП ЕПС -  Београд (Стари град), Царице Милице бр.2 
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта 
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта 
 

ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 Страна 39 oд 53 

3.7 Ручно пресвлачење бетонских 
ригола битуменизираним носивим 
хабајућим слојем асфалта 
(BNHS16) дебљине д = 5 цм, од 
кречњачког агрегата, у свему 
према СРПС-у, односно опште 
техничким условима.       

  Обрачун по м2 м2 200 х   =  

  Укупно пут Коњска Река- Крушчица: динара =  
        
        

 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А: (дин) 
1. ПУТ ПРЕМА БРАНИ "ЛАЗИЋИ"-ХАБАЈУЋИ СЛОЈ  

2. ПУТ ПЕРУЋАЦ-МИТРОВАЦ - ХАБАЈУЋИ СЛОЈ  

3. ПУТ КОЊСКА РЕКА-КРУШЧИЦА  

 Укупна вредност радова без ПДВ-а:  
 Вредност ПДВ-а:  
 Укупна вредност радова са ПДВ-ом:  

 
Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу. 
 
 
 
 

Место и датум: 

 

                                

М.П 

                      Понуђач: 
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Образац  број 7 

IX – МОДЕЛ УГОВОРА 

за извођење радова – ''Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 
2015/2016. године'' – Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' –

хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – 
Крушчица’’ 

 
 

1. Наручиоц: Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' Београд,  
Царице Милице број 2, Огранак '' Дринско - Лимске 
хидроелектране'' Бајина Башта,  
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, 
које заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановић, 
дипл.економиста, по Пономоћју број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. 
године, у даљем тексту Наручилац  
Матични број: 20053658 
ПИБ: 103920327 
Текући рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД 

        
и 

2. Добављач:         ________________________________________________,     
                               које заступа _____________________________________,  
                               у даљем тексту Добављач.   
             Матични број: _____________ 
                               ПИБ: _______________ 
                               Текући рачун број: __________________________,  
        
                               који наступа са Подизвођачем:  
          1.________________________  
 
                               који је поднео Заједничку понуду са следећим Понуђачима:  
          1.________________________  
          2. _______________________ 
          3. _______________________ 

 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог Модела уговора је ''Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ 
ББ 2015/2016. године'' – Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' –
хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – 
Крушчица’’, у складу са Предмером и предрачуном радова, у коме је наведен детаљан 
опис предметних радова, из Конкурсне документације број ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 
(Образац број 6), који ће бити саставни део Уговора.  
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Члан 2. 
 

Уговор се додељује Добављачу _____________________, који је поднео понуду са 
Подизвођачем ______________________, Заједничку понуду са Понуђачима 
________________________ и ___________________________, на основу спроведеног 
Отвореног поступка за Јавну набавку број ЈН ВВ ББ – 57-2/2015, по Одлуци о покретању 
поступка број 57-2/1, према Записнику Комисије Наручиоца о отварању понуда број 
_______ од _____.2016. године, Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број 
_______ од _____.2016. године и Одлуке Финансијског директора  Огранка о додели 
уговора број ________ од _______.2016. године. 
 
Добављач се обавезује да радове по Уговору изврши у свему према Конкурсној 
документацији за ЈН ВВ ББ – 57-2/2015, прихваћеној Понуди број ______ од 
______.2016. године, која ће бити саставни део Уговора и Предмеру и предрачуну 
радова (Образац број 6) који ће, такође, бити саставни део Уговора. 
 
 
НАПОМЕНА: Члан 2 попуњава Наручилац.  
 
 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ - ЦЕНА РАДОВА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Члан 3. 

 
Наручилац се обавезује да Добављачу, на име изведених радова, ближе описаних у 
члану 1. Модела уговора, исплати укупан износ од   _____________________   динара  
(словима:  ________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ динара). 
 

У износу из става 1. овог члана су урачунати сви трошкови за реализацију предметне 
Јавне набавке.  
 

У износу из става 1. овог члана није урачунат  ПДВ. 
 

Уговорени износ је фиксни и не може се мењати.   
 
 
ВАЛУТА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
 

Наручилац се обавезује да износ из члана 3. Модела уговора плаћа Добављачу 
динарски, вирманском уплатом.  

Плаћање изведених радова вршиће се по рачунима издатим по претходно овереним 
привременим ситуацијама од стране одговорних лица Наручилаца, за радове извршене 
у претходном периоду, у року од _____ календарских дана од дана пријема рачуна на 
писарници Наручиоца, које ће оверити одговорна лица Наручиоца.  

Добављач се обавезује да се, приликом испостављања рачуна - привремених 
ситуација, обавезно позове на број и предмет јавне набавке и број Уговора 
(заводни број Наручиоца). 

Добављач се обавезује да код израде привремених ситуација и рачуна дефинише 
којој групи делатности припадају радови који се фактуришу. 
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ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 5. 
 

Добављач се обавезује да предметне радове по овом Моделу уговора започне одмах 
након обостраног потписивања Уговора и увођења Добављача у посао од стране 
Наручиоца – максимално 20 (двадесет) календарских дана од дана обостраног 
потписивања Уговора.  

 
Комплетан обим предметних радова Добављач се обавезује да заврши у року од 
максимално 150 календарских дана од дана почетка извођења предметних радова. 
 

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 6. 

Место извођења радова је Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' 
–хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – 
Крушчица’’ 

Уколико извођење комплетног обима предметних радова не буде у складу са 
одредбама Уговора и Конкурсне документације број ЈН ВВ ББ – 57-2/2015, Наручилац 
може једнострано раскинути Уговор.  

 
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 7. 
  

Добављач се обавезује:  
 

 да радове изврши квалитетно уз поштовање техничких норматива за ову врсту 
радова;  

 да приликом извођења радова ангажује стручно лице за геодетске радове 
(обележавања ископа, нагиба косина, висинских кота према цртежима из пројекта); 

 да предвиђеном року, максимално у року од 10 дана од дана закључења Уговора, 
достави Наручиоцу безусловну и плативу на први позив Банкарску гаранцију као 
средство обезбеђења за добро извршење посла, издату од стране банке 
прихватљиве за Наручиоца на износ од најмање 7% од вредности Уговора, која 
важи најмање 5 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла; 

 да предвиђеном року, максимално у року од 10 дана пре дана завршетка Уговора, 
доставити Наручиоцу безусловну и плативу на први позив Банкарску гаранцију као 
средство обезбеђења за ГАРАНТНИ ПЕРИОД, издату од стране банке 
прихватљиве за Наручиоца на износ од најмање 5% од вредности Уговора, која 
важи најмање 5 дана дуже од истека рока за ГАРАНТНИ ПЕРИОД; 

 да се придржава упутстава која добије од одговорног лица Наручиоца; 
 да раднике који буду ангажовани, пре увођења у посао, упозна и упозори на 

неопходност поштовања мера безбедности и здравља на раду које предузима 
Послодавац како би се максимално избегла могућност настанка нежељених 
последица на радном месту;  
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 да своје раднике, пре упућивања на обављање предметних радова, осигура и 
обезбеди им опрему и лична средства за заштиту на раду са обавезним 
истицањем јасно видљивог амблема фирме Добављача;  

 да поштује прописе и правила која дефинишу безбедност информација у ЈП ЕПС 
Огранак ''Дринско – Лимске ХЕ'' Бајина Башта (у прилогу Уговора ће бити Уговор 
број IF-00-085 који Добављач треба да потпише);  

 да се приликом извођења предметних радова придржава Закона о безбедности и 
здрављу на раду и са Наручиоцем потпише Споразум о уређивању материје 
безбедности и здравља на раду;  

 да надокнади сву евентуалну штету коју причини радник Добављача према 
Наручиоцу или трећем лицу, намерно или крајњом непажњом;  

 да надокнади сву евентуалну штету коју радник претрпи приликом извођења 
предметних радова; 

 да испуни све обавезе, према Наручиоцу, из овог Модела уговора и Конкурсне 
документације број ЈН ВВ ББ – 57-2/2015;  

 да уз Уговор достави потписану и оверену сву документацију за безбедност и 
заштиту на раду, која буде у прилогу Уговор;  

 да уз Уговор достави попуњене, потписане и оверене Обрасце - Списак радника 
који ће бити ангажовани на предметним пословима у току извођења радова и 
Списак опреме за рад која ће се користити у току извођења радова (само радници 
које Понуђач наведе на том Списку могу извршавати предметне радове и 
само опрема са Списка се може користити у току извођења радова). Уколико у 
току извођења предметних радова, из оправданих разлога, буде неопходна измена 
наведених Спискова, Добављач се мора, писаним путем, обратити Наручиоцу са 
Захтевом за измену и допуну Списка. Након сагласности од стране Наручиоца, пре 
измене Списка, Добављач мора доставити сву потребну документацију за измену 
Списка (захтевану документацију за раднике, односно опрему). 

 

Добављач не може започети извођења предметних радова уколико није доставио 
сву напред наведену документацију. 
 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 8.  
Наручилац се обавезује:  
 
 

 да у законском року врши плаћање по Уговору; 
 да, по пријему Банкарске гаранције за добро извршење посла, врати Добављачу 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде коју је Добављач доставио уз понуду;  
 да благовремено Добављача уведе у посао и омогући му несметано извођење 

радова по Уговору;  
 да раднике који буду ангажовани, пре увођења у посао, упозна са присутним 

ризицима на овим пословима и мерама које ће се  спроводити у циљу 
обезбеђења максималне безбедности и здравља на раду, сходно закону о 
безбедности и здрављу на раду (СГ РС број 101/2005) и са Добављачем 
потпише Споразум о уређивању материје безбедности и здравља на раду; 

 да радницима укаже на мере колективне заштите, против пожарне заштите, 
дозвољеним правцима кретања и упозори раднике да се током извођења 
предметних радова морају придржавати тих мера; 

 да именује одговорно лице за предметне радове и о томе, писаним путем, извести 
Добављача; 



ЈП ЕПС -  Београд (Стари град), Царице Милице бр.2 
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта 
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта 
 

ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 Страна 44 oд 53 

 да по завршетку извођења радова са Добављачем сачини Записник о извршеним 
радовима и примопредаји радова;  

 да испуни све обавезе, према Добављачу, из овог Модела уговора и Конкурсне 
документације број ЈН ВВ ББ – 57-2/2015. 

 
 
ВИША СИЛА 
 

Члан 9. 
 
Уколико наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања 
извршења обавеза преузетих овим Угвором, обавезе учесника Уговора мирују док виша 
сила траје и ни једна страна нема право на накнаду због неизвршења обавезе друге 
стране по овом основу. 
 
Страна погођена вишом силом дужна је да одмах, писаним путем, обавести другу 
страну о настанку као и о престанку више силе. 
 
У случају трајања више силе дуже од шест месеци, сваки учесник Уговора има право да 
исти раскине. 
 
 
САНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 10. 
 

У случају да Наручилац обустави извођење предметних радова или само неког дела 
радова, обавезан је да Добављачу исплати извршене радове. 
 
У случају прекорачења уговореног рока за завршетак извођења радова, кривицом 
Добављача, Добављач је обавезaн да плати Наручиоцу пенале од 3‰ (три промила) 
дневно за сваки дан кашњења, а највише до 5% (пет процената), од укупне уговорене 
вредности. 
 

УТВРЂИВАЊЕ КВАНТИТЕТА, КВАЛИТЕТА И ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 11. 

Сматраће се да је Добављач извео предметне радове када их без примедби, 
квантитативно  прими Наручилац. 

Контролу количина и квалитета предметних радова вршиће овлашћено лице 
Наручиоца. 

 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 
 

И једна и друга уговорна страна, уколико буде дошло до битне повреде Уговора од 
друге уговорне стране, као и у случају неиспуњења неких обавеза из овог Модела 
уговора и Конкурсне документације број ЈН ВВ ББ – 57-2/2015, могу једнострано 
раскинути Уговор са отказним роком који не може бити краћи од 20 дана. 
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Страна која жели да раскине Уговор дужна је да о томе у разумном року писаним путем 
обавести другу уговорну страну. 
 
Раскидом Уговора не престају обавезе да се надокнади евентуална штета. Такође, 
раскид Уговора нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и 
обавеза после раскида. 
 
Уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора дужна је да другој уговорној страни 
надокнади штету и изгубљену добит. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу Уговора, уговорне стране ће 
настојати да реше споразумно.  
 
У случају да се спор не може решити споразумно надлежан је Привредни суд у Ужицу. 
 

Члан 14. 
 

За све што није регулисано овим Моделом уговором примењиваће се Закон о 
облигационим односима и други важећи прописи за ову врсту набавке. 
 

Члан 15. 
 

Све измене и допуне Уговора важе само уз писано образложење, прихватљиво од 
стране оба уговарача, и исто ће се регулисати Анексом, потписаног од обе уговорне 
стране. 
 

Члан 16. 
 

Уговор се закључује са роком трајања до извршења обавеза уговорних страна и ступа 
на снагу по потписивању обе уговорне стране.  
 

Члан 17. 
 

Уговор ће бити сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих свака уговорна страна 
задржава по три примерка. 
 
 

У Г О В А Р А Ч И  
 

      За Добављача                                               За Наручиоца 
             Директор                             Финансијски директор Огранка 
     
__________________                                        __________________________ 
(потпис овлашћеног лица)                  Зорица Јовановић, дипл.економиста 
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Образац број 8 
 
 

X – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012) и 
Правилником о обавезним елементима Конкурсне документације у постпуцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС број 29/2013 од 
29.03.2013. године) у Конкурсној документацији за предметну Јавну набавку број  ЈН ВВ 
ББ – 57-2/2015 ''Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. 
године'' – Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' –хабајући слој, 
пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – Крушчица’’ , доставља се 
Образац трошкова припремања понуде. 
 

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

                  УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА: __________ динара без ПДВ-а. 

 
 

                      Понуђач 

       __________________________  

        (назив Понуђача) 

  

     М.П.  _________________________  

           (потпис одговорног лица) 

 
НАПОМЕНА:  
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, напомињемо да Понуђач може да у 
оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
 
Уколико Понуђач одлучи да не достави износ трошкова припремања понуде 
потребно је само прецртати места на којима се уписују износи и Образац 
потписти и оверити. 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити 
од Наручиоца накнаду трошкова. 
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XI – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012) ја, 

___________________________________, овлашћено лице Понуђача, дајем следећу:  

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за                
ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 ''Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 
2015/2016. године'' – Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' –
хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – 
Крушчица’’, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 

        Давалац Изјаве 

                      Понуђач 

       __________________________  

        (назив Понуђача) 

  

     М.П.  _________________________  

           (потпис одговорног лица) 

 

 

Напомена: У случају подношења понуде са Подизвођачем или Заједничке понуде, 
Образац Изјаве копирати тако да сваки Подизвођач, односно Понуђач из групе 
понуђача потпише посебно наведену Изјаву.  
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ДОСТАВЉАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

У прилогу Вам достављамо безусловну и плативу на први позив Банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде, за ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 ''Зимско и летње одржавање 
саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. године'' – Санација коловозних површина 
према брани ''Лазићи'' –хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут 
Коњска река – Крушчица’’ , издату од стране банке прихватљиве за Наручиоца, на 
износ од најмање 5% од вредности понуде, за случај одустајања од закључења 
уговора, која важи најмање до дана истека важења понуде.  
 

Прилог уз ову изјаву: 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде  

 

 

У ______________________ 

Дана _____________ године 

 

  

М.П. 

Потпис овлашћеног лица  
 
 
 

   (потпис) 
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ИЗЈАВА О НАМЕРАМА 

 У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо у предвиђеном року, максимално у року 
од 10 дана од дана закључења Уговора за ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 ''Зимско и летње 
одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. године'' – Санација коловозних 
површина према брани ''Лазићи'' –хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући 
слој, пут Коњска река – Крушчица’’ , доставити Наручиоцу безусловну и плативу на 
први позив Банкарску гаранцију као средство обезбеђења за добро извршење посла, 
издату од стране банке прихватљиве за Наручиоца на износ од најмање 7% од 
вредности Уговора, која важи најмање 5 дана дуже од истека рока за коначно извршење 
посла. 
 

У ______________________ 

Дана _____________ године 

 

  

М.П. 

Потпис овлашћеног лица  
 
 
 

   (потпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈП ЕПС -  Београд (Стари град), Царице Милице бр.2 
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта 
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта 
 

ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 Страна 50 oд 53 

Образац  број 12 
 

ИЗЈАВА О НАМЕРАМА 

 У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо у предвиђеном року, максимално у року 

од 10 дана пре дана завршетка Уговора за ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 ''Зимско и летње 

одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. године'' – Санација коловозних 

површина према брани ''Лазићи'' –хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући 

слој, пут Коњска река – Крушчица’’, доставити Наручиоцу безусловну и плативу на 

први позив Банкарску гаранцију као средство обезбеђења за добро извршење посла, 

издату од стране банке прихватљиве за Наручиоца на износ од најмање 5% од 

вредности Уговора, која важи најмање 5 дана дуже од истека рока за гарантни период. 

 

У ______________________ 

Дана _____________ године 

 

  

М.П. 

Потпис овлашћеног лица  
 
 
 

   (потпис) 
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            IF-00-072 

 

И З Ј А В А 

Понуђача о испуњености услова безбедности и здравља на раду за Јавну набавку  
број ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 ''Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 
2015/2016. године'' – Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' –
хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – 
Крушчица’’. 

 
 

 
Понуђач ___________________________________  потврђује да испуњава прописане 
услове из Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр.101/05) и то: 
 
 

1. Да су ангажовани радници обучени за безбедан и здрав рад са алатима и 
опремом које користе у току рада и пружање прве медицинске помоћи о чему 
постоји потребна евиденција; 

2. Да су ангажовани радници здравствено способни за обављање предметних 
послова о чему постоји потребна евиденција (лекарски прегледи); 

3. Да су ангажовани радници задужени потребном заштитном опремом; 

4. Да су на ангажованим средствима и опреми за рад примењене мере за безбедан и 
здрав рад и да су периодично прегледани о чему постоје потребни извештаји, 

5. Да ће поступити по налогу Службе за заштиту и безбедност у ХЕ ''Бајина Башта''; 

6. Да ће, по захтеву лица за безбедност и здравље на раду, сва наведена 
документација бити достављена на увид. 

Контакт са лицима за безбедност и здравље на раду у ХЕ ''Бајина Башта'' је Ненад 
Пурић, 031/590-978. 

  
 

 
                                                                                                           ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                                ....................................... 
 
 

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођечем или заједничке понуде, 

Образац број 13 копирати у потребном броју примерака, тако да сваки Понуђач из групе 

Понуђача, односно Подизвођач, потпише по један примерак Изјаве. 



ЈП ЕПС -  Београд (Стари град), Царице Милице бр.2 
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта 
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта 
 

ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 Страна 52 oд 53 

Образац  број 14 
 
 

На освноу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012), Понуђач 

___________________________________________________ (назив Понуђача) даје се 

следећа:   

 
 
 

И З Ј А В А 

 
 
Изјављујемо да смо при састављању своје понуде за ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 ''Зимско и 
летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. године'' – Санација 
коловозних површина према брани ''Лазићи'' –хабајући слој, пут Перућац – 
Митровац хабајући слој, пут Коњска река – Крушчица’’, поштовали обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, и гарантујемо да смо ималац права интелектуалне својине. 
 
 

У ______________________ 

Дана _____________ године 

 

  

М.П. 

Потпис овлашћеног лица  
 
 
 

   (потпис) 
 
 
 
Напомена: У случају подношења понуде са Подизвођачем или Заједничке понуде, Образац 

Изјаве копирати тако да сваки Подизвођач, односно Понуђач из групе Понуђача, потпише 

посебно наведену Изјаву.  

 

 

 

 

 



ЈП ЕПС -  Београд (Стари град), Царице Милице бр.2 
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта 
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта 
 

ЈН ВВ ББ – 57-2/2015 Страна 53 oд 53 

Образац  број 15 

 

 

 

 

ПОТВРДА  

О ИЗВРШЕНОМ ТЕРЕНСКОМ ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  
    

''Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. године'' - Санација 
коловозних површина према брани ''Лазићи'' –хабајући слој, пут Перућац – 
Митровац хабајући слој, пут Коњска река – Крушчица’’, 
 
Дана,___________.2016.године Понуђач радова _________________________ је 
извршио обилазак и преглед терена на коме ће се изводити радови према тендерској 
документацији ЈН ВВ ББ – 57-2/2015   ''Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и 
РХЕ ББ 2015/2016. године'' - Санација коловозних површина према брани ''Лазићи'' 
–хабајући слој, пут Перућац – Митровац хабајући слој, пут Коњска река – 
Крушчица’’. 
 

Име и презиме извршиоца обиласка: _________________________________________   

                                                                                                    

Потпис:__________________________________________ 

Перућац, 

Дана ________ 2016. године 

 

  

М.П. 

Потпис овлашћеног лица:  
 
 
 

   (потпис) 
 


