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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(,,Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка број 4661/1 од 
06.11.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку у отвореном поступку број 
4661/2 од 06.11.2018. године, припремљена је: 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
4. УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
5.  ОБРАЗАЦ  ЗА ОЦЕНУ  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
6. ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ /ЧЛАНУ ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ 

ПОДНОСЕ ПОНУДУ 
7. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
8. ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ ОПИСОМ РАДОВА     
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
10. ФИНАНСИЈСКИ ПРОМЕТ  
11. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА  
12. ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
13. МОДЕЛ УГОВОРА 
14. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
15. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
16. ИЗЈАВА ДА НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ  
17. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НИЈЕ ВРШИО КОРЕКЦИЈЕ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
18. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
19. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 
20. ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
21. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ ИНВЕСТИТИРА ЗА ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

(образац 5.10) 
22. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ ИНВЕСТИТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКИ 

КАПАЦИТЕТ (образац 5.10а) 
23. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ (Образац 5.11) 
24. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ (5.12) 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
Понуђач је дужан да пре предаје своје понуде прегледа конкурсну документацију и утврди 

њену исправност, проучи све ставове и сваки појединачни документ, као и све остало што је 
потребно за реализацију предметне набавке. 

Сматраће се да је подношењем понуде понуђач у потпуности прихватио конкурсну 
документацију и позив за подношење понуде. 

Позив за јавну набавку je упућен понуђачима дана 09.11.2018. године на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца, у складу са чл. 57. Закона о јавним набавкама. 
 

1. ОПШТА ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1.1 Подаци о Наручиоцу: 
Јавно водопривредно предузеће ,,Београдводе“, Београд, ул. Светозара Ћоровића 15. 
1.2 Врста поступка јавне набавке: отворени поступак  
1.3.Врстапредмета јавне набавке: радови 
1.4 Контакт (лице или служба) : 
Особа за контакт код Наручиоца, у вези са предметном јавном набавком је Владимир Баталовић 
дипл.грађ.инж., телефон 011-322-91-55 локал 288, број факса 011-322-91-55 локал 222. 
 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
2.1 Опис предмета набавке, ознака и назив из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке су радови – Изградња међународног путничког пристаништа у 
Земуну, у складу са конкурсном документацијом, назив и ознака из општег речника набавке 
,,радови на изградњи пристанишних места - 45241500“, број јавне набавке ОР-52/18. 
2.2 Техничке карактеристике (квалитет, опис предметних радова, начин спровођења 
контроле, место извођења радова) 

Место извођења радова је у Земуну, десна обала реке Дунав, на стационажи km 1173 + 140, 
на кат.парцелама број  2402 и 2636 К.О. Земун. 

Радови које понуђач изводи морају бити одговарајућег квалитета односно морају 
задовољити техничке стандарде прописане за ту врсту радова, а у свему у складу са важећим  
законским  прописима који регулишу ту област.  

Техничке спецификације омогућавају да се радови који се набављају опишу на начин који 
је објективан и који одговара потребама Наручиоца у складу са чланом 70. Закона о јавним 
набавкама.  

Врста и опис, захтеване техничке карактеристике и количине предметне јавне набавке је 
детаљније прецизиран у техничком опису радова, који је саставни део конкурсне документације. 

Радови се изводе у складу са Реализацијом Пројекта –„Унапређење инфраструктуре за 
развој туризма у граду Београду“ који се суфинансира средствима Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација, а на основу уговора који је закључен са ЈВП,,Београдводе“, 
заведеног под бројем 401-00-1644/2017-08 од 05. децембра 2017. године и код Наручиоца бр. 5042 
од 11. децембра 2017. године и по уговору о уређењу међусобних права и обавеза у вези са 
изградњом међународног путничког пристаништа у Земуну, заведеног код Наручиоца број 1820 
од 24.04.2018. године између ЈВП ,,Београдводе“, Градске општине Земун (Финансијер) и 
Агенције за управљање лукама (Инвеститор). 

 
3.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама у дањем тексту ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА  
 

Право учешћа у поступку јавне набавке ОР-52/18 имају: предузетници  и правна лица која 
испуњавају услове из чл.75. и члана 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 
75. став 1 ЗЈН  понуђач доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, односно доказа из 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова, а у свему у складу са конкурсном документацијом. 
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (чл. 75. ЗЈН) 
 
3.1 Услов:Да је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
Докази за правна лица: Извод о регистрацији привредног субјекта из Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда без обзира на датум издавања, 
као доказ о регистрацији за обављање делатности која је предмет јавне набавке. Овај доказ 
поонуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
Докази за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра без обзира на датум издавања. Овај доказ понуђач доставља и за 
подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
 
3.2 Услов:Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 
Докази за правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, на чијем подручју је седиште 
правног лица, да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе,да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре- не може бити старије од два месеца пре дана отварања понуда. 
Доказ за законског заступника правног лица:Да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групеда није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре – извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова- доказ не може бити старији од два месеца  пре дана отварања 
понуда. 
Докази за предузетнике: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежнеполицијске 
управе Министарства унутрашњих послова, на чијем подручју је седиште предузетника, да  није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре- доказ не може бити старији од два месеца  пре дана 
отварања понуда. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 
групе понуђача. 
 
3.3 Услов:Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
Докази за правна лица: Уверења Пореске управе надлежног министарства за послове финансија 
и организације за обавезно социјално осигурање, да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације - не 
старије од два месеца пре дана отварања понуда. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, 
односно достављају сви чланови групе понуђача. 
Доказ за предузетнике: Уверење пореске управе надлежног министарства за послове финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода - доказ не може бити старији од два месеца  
пре дана отварања понуда.Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 
чланови групе понуђача. 
 
3.4 Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке чл. (75. став 1 тачка 5) Закона, и то лиценце И 120 Г1 и И 120 Г3  и П 120 Г1  за које 
решење издаје надлежно министарство, као и да достави решење МУП- Секретаријата за ванредне 
ситуације о оспособљености за послове заштите од неексплодираних убојитих средстава. 
Докази: Важећа дозвола за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке – лиценце 
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надлежног министарста као и фотокопија решења МУП- Секретаријата за ванредне ситуације о 
оспособљености за послове заштите од  неексплодираних убојитих средстава. 
 
3.5 Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе, 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време 
подношења понуде (чл.75 став 2 ЗЈН)  
Докази: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
Изјаву да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења 
понуде. Обрасци наведених изјава су саставни део конкурсне документације.        
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ (чл. 76. ЗЈН) 
 
3.6 Финансијско обезбеђење 
Средства финансијског обезбеђења (у даљем тексту СФО), морају да буду у валути у којој је и 
понуда.  
Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО. 
Сви трошкови око прибављања  средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу 
бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО 
мора се продужити.  
 
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
 Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију (оригинал) за озбиљност понуде у 
износу од 5% од вредности понуде без ПДВ, са роком важења до истека рока важења понуде. Банкарска 
гаранција мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, у корист 
ЈВП «Београдводе» . 
 
Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима ако је: 
- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности 
Наручиоца;  
- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као 
најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде;  
- понуђач није доставио, у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, 
тражене доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, иако је упознат са чињеницом да је његова 
понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија;  
- понуђач није доставио или је одбио да достави тражено средство обезбеђења за добро извршење 
посла, односно за повраћај авансног плаћања, у складу са захтевима из конкурсне документације. 
У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој 
Гаранцији, утврђује се надлежност Спољно трговинске арбитраже при ПКС уз примену 
Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 
месну надлежност за решавање спорова.   
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за озбиљност понуде биће 
враћена на његов писани захтев, у року од три дана од дана достављања захтева.  
Изабрани понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, гаранцију за 
повраћај аванса и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  у роковима  и под 
условима наведеним у члану 14. у моделу уговора.  
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Изабраном понуђачу по писаном захтеву банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по 
закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана након достављања банкарске гаранције за 
добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.   
 
3.7 Услов: Финансијски промет понуђача 

Минимални укупан промет Понуђача, остварен извршеним радовима, који су предмет јавне 
набавке у последњих 5 година (2014., 2015., 2016., 2017. и 2018. година) рачунајући до дана у који 
је заказано отварање понуда не сме бити мањи од 195.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно за 
новооснована предузећа остварен промет од дана оснивања не сме бити мањи од 195.000.000,00 
динара без ПДВ-а. 
Докази:  Промет се доказује уговором и потврдом овереном од стране инвеститора о извршеним 
радовима (образац 5.10а), који је саставни део конкурсне документације и копијом окончане 
ситуације. 
 
3.8 Услов: Tехнички капацитет 
Мора да има на располагању: 
- 2 виљушкара 
- 1 ауто-дизалице, носивости минимум 40 тона; 
- 1 машина за компјутерски контролисано резање лимова (CNC) плазмом; 
- уређај за подизање и спуштање терета, минималног капацитета 100 t или сагласност о 
коришћењу капацитета бродоградилишта; 
- да располаже затвореним производним простором (фабричке хале) у којима постоје адекватни 
услови за радове који су предмет јавне набавке или сагласност о коришћењу капацитета 
бродоградилишта. Адекватни услови представљају затворену производну халу без утицаја 
атмосфералија (киша, снег, град...);  
- да располаже са минимум 6 апарата за варење; 
- да располаже стругом минималне дужине обраде 6 m, глодалицама, бушилицама и другим 
машинама и алаткама за обраду делова  и склопова који су саставни део предмета јавне набавке 
или сагласност о коришћењу капацитета бродоградилишта. Друге машине и алатке понуђач 
доказује достављеном изјавом – попис опреме коју понуђач поседује (изјава се даје на 
меморандуму понуђача); 
- пловило - радни понтон дужине минимум 40 m са важећом пловидбеном дозволом ; 
- Радни брод реморкер, снаге минимум 250 KS са важећом пловидбеном дозволом; 
- Опрема за побијање шипова, за коју доставити изјаву – попис опреме коју понуђач поседује 
(изјава се даје на меморандуму понуђача). 
 
Докази:  
- изјава о испуњености техничких услова и Стручни налаз о извршеном прегледу и провери 
опреме за рад, коју издаје Машински факултет у Београду или нека друга институција надлежна за 
ову врсту послова, пописна листа на дан 31.12.2017. године или  уговор о закупу  или уговор о 
лизингу, важећа пловидбена дозвола за радну опрему за коју је прописана као захтев.  
Сва захтевана опрема мора бити у исправном стању, што се потврђује Стручним налазом о 
извршеном прегледу и провери опреме за рад. Попунити табелу у обрасцу 6. 
 
3.9 Услов: Kадровски капацитет 
 Да располаже довољним кадровским капацитетом, најмање 20 запослених (радно 
ангажованих) и то: 
 - 2 бродомонтера, 
            - 2 бродобравара, 

- 2 металостругара,  
- 2 атестирани заваривача, 
- 2 дипл. електроинжењера са лиценцом 450, 

            - 2 дипл. машинска инжењера са лиценцом 432 или 434, 
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            - 2 дипл. грађевинска инжењера - хидросмер са лиценцом 414 или 413, 
            - 2 дипл. грађевинска инжењера - конструкције са лиценцом 410, 

- 1 дипл.геодетски инжењер са лиценцом 471, 
- 1 дипл.грађевински инжењер са лицеом за пројектовање 313 или 314. 

За све важи да су у радном односу или су ангажовани сходно чл.197 до 202. Закона о раду 
      Докази: доставити: 
-Фотокопију уговора о раду или други доказ о радном ангажовању или фотокопију М обрасца 
пријаве на обавезно социјално осигурање запослених  
-фотокопије важећих лиценци, атеста и диплома (Образац 7) 
 
3.10 Услов: Пословни капацитет  
Услов: да је Понуђач у последњих 5 година (2014., 2015., 2016., 2017. и 2018. година), рачунајући 
до дана у који је заказано отварање понуда изградио или реконструисао или учествовао у 
изградњи или реконструкцији минимум 1 лучке инфраструктуре, односно пристаништа. 
Доказ: Фотокопија уговора о извођењу предметних радова (минимум 1 уговор) и фотокопија 
окончане ситуације и образац потврде (образац 5.10) оверен од стране овлашћеног лица 
Инвеститора. 
 
3.11 Услов:   Сертификати/ стандарди 
Да понуђач поседује важеће сертификате за следеће стандарде  ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001. 
      Докази: Оверена фотокопија захтеваних важећих сертификата којим се доказује поштовање       
одговарајућих стандарада. 
 
ВАЖНО: 
 Сваки од ових критеријума ( заменити речју захтева) мора бити документован. Докази о 

испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може, пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача  да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Уколико је Понуђач уписан у Регистар Понуђача, није дужан да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова од 3.1 до 3.3. Понуђач је дужан да достави 
фотокопију решења о упису у Регистар понуђача, које издаје Агенција за привредне 
регистре. 

 Тражену документацију приложити по наведеном редоследу у конкурсној документацији. 
 
4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
4.1 Припремање понуде 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки са интернет адресе 
www.portal.ujn.gov.rs, закључно са истеком рока за подношење понуда. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 
део конкурсне документације и прилаже сву документацију захтевану у одељку 3. конкурсне 
документације. 

У циљу упознавања са локацијом на којој це бити извршавани радови и прецизног 
сагледавања свих обавеза које ће потписивањем уговора са наручиоцем изабрани понуђач морати 
да поштује (посебно максимално дозвољен рок извршења, гарантни рок, депоновање материјала 
који ће се уграђивати), заинтересована лица су обавезна да на основу оствареног увида и обиласка 
локација формирају вредност своје понуде. Извођач радова је дужан да приликом извођења радова 
омогући несметан пролазак пешацима, да обележи место рада и коридор којим се у сваком 
тренутку безбедно могу кретати пешаци на обали и да трајно не ограничава проходност околних 
улица и путева паркирањем  механизације и друге опреме потребне за извршење радова у околним 
улицама. Извођач радова је дужан да  раднике опреми квалитетним  и исправним одговарајућим 
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средствима за личну заштиту на раду као и да испланира извођење предметних радова како би 
понуђен рок извршења био и испоштован. У цене за понуду треба обухватити сав рад, материјал 
са уобичајеним растуром, све носиве и радне скеле, све државне доприносе и дажбине према 
важећим прописима за извођење те врсте објеката и радова. 

 Код свих  грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба 
квалификоване и стручне радне снаге како је то и описано у појединачним ставкама предмера. 
Руководилац градилишта као представник извођача радова је дужан да пре почетка извођења 
сваког рада затражи од представника инвеститора објашњење где ће и коју  врсту рада извести 

 Како би понуђачи сагледали све специфичности ефикасног и квалитетног извршења 
предмета ове јавне набавке Наручилац ће организовати обилазак локација дана 26.11.2018. године 
у просторијама наручиоца од 11:00 часова одакле ће у пратњи овлашћених представника 
наручиоца бити извршен увид у техничку документацију и обилазак локације. За обилазак 
локације заинтересована лица треба да благовремено, а најкасније до 23.11.2018. године у 14:00 
часова, да доставе на e-mail: slavica.sedlarevic@beogradvode.co.rs скениран, попуњен и потписан 
Образац пријаве обиласка локација број 5.11 са наведеним именом презименом овлашћеног 
представника заинтересованог лица. Представник заинтересованог лица који обилази локацију 
биће у обавези да достави писано овлашћење понуђача, потписано и оверено, са наведеним 
именом и презименом. Након обиласка локације овлашћени представник Наручиоца ће потписати 
Образац потврде о извршеном обиласку локације (образац број 5.12) који се мора приложити у 
понуди заједно са свим другим обрасцима који чине конкурсну документацију. 
 

 Цело градилиште Извођач треба одржавати у највећем реду и чистоћи а по 
завршетку радова пре предаје објеката на употребу, све неравнине изнивелише, терен очисти од 
свих амбалажа, грађевинског шута и све преда уредно, као и да Извођач одговара за сву штету 
причињену трећим лицима. 

 У случају конструктивних измена, повећања или изостављања појединачних ставки 
из понуде у целости или делимично и због тога настале трошкове или мањкове обавезан је 
Извођач да усвоји без примедби и ограничења, као и захтеве за одштету, с тим што ће му се било 
вишак или мањак обрачунати по погодбеним ценама из понуде. 

 У случају да наступи потреба за радовима који нису обухваћени у понуди и немају 
погодбену цену, Извођач је дужан да за исте добије одобрење од представника Инвеститора, 
утврди са њим цену и све то уведе у грађевински дневник, у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама. 

 Грађевински дневник и грађевинску књигу  водити на основу постојећих важећих 
законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке. 

 
4.2 Подаци о начину, месту и року за подношење понуда 
 Понуда са одговарајућом документацијом се подноси препорученом пошиљком или лично 
на адресу Наручиоца, у улици Светозара Ћоровића 15, Београд, писарница на првом спрату. 
Понуду доставити у затвореној коверти, овереној печатом, са обавезном назнаком ,,ПОНУДА ЗА 
УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ- Изградња међународног путничког пристаништа 
у Земуну , број јавне набавке ОР-52/18 - „НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно навести 
назив понуђача, адресу, број телефона и факса, као и име особе за контакт. 
Уколико понуда није запечаћена и обележена на захтеван начин, наручилац није одговоран за 
преурањено отварање понуде или за њене евентуалне недостатке. 
Рок за достављање понуде је 17.12.2018.године до 11,00 часова. 
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим, неће 
се отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу са назнаком да је понуда 
поднета неблаговремено. 
4.3 Место, дан и сат отварања понуда 
 Јавно отварање понуда ће се обавити, 17.12.2018. године у 11,15 часова у просторијама 
Наручиоца, на II спрату – сала за састанке. 

Представници понуђача, који желе да учествују у јавном отварању понуда, дужни су да пре 
почетка отварања понуда поднесу комисији за јавне набавке, пуномоћје за учествовање у 
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поступку отварања, у име и за рачун понуђача, које је оверено печатом и потписано од стране 
овлашћеног лица понуђача, а у противном могу присуствовати као јавност без права на активно 
учешће (стављање приговора, потписивање записника и др.). 
4.4 Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

Одлуку о додели уговора  Наручилац ће донети у року не дужем од 25 дана од дана 
отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће у року од 3 дана од дана њеног доношења 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
4.5 Језик на коме мора  бити састављена понуда 
 Понуда, сва документа уз понуду и сва кореспонденција између Понуђачаи Наручиоца 
треба да буде писане на српском језику. 
4.6 Подаци о обавезној садржини понуде 
 Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози и обрасци) тражени конкурсном 
документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци и изјаве из конкурсне 
документације. 
4.7 Понуда са варијантама 
 Понуђач може поднети само једну понуду. Понуда са варијантама није дозвољена. 
Понуђач, који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач. 
4.8 Измена конкурсне документације 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну 
документацију, Наручилац ће без одлагања те измене или допуне објавити на Порталу јавних 
набавки, на коме је објављена и конкурсна документација. 

Уколико Наручилац  измени или допуни конкурсну документацију  осам или мање дана  
пре истека  рока за подношење понуда, Наручилац  је дужан да продужити рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
4.9  Измена и повлачење понуде 
            Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за 
подношење понуда на исти начин који важи за подношење понуда. У случају измене или допуне, 
од стране Подносиоца већ достављене понуде, Наручилац ће у поступку отварања и стручне оцене 
понуде, узети доказе, податке и наводе из писменог поднеска, којим је вршена измена или допуна 
понуде. У року за подношење понуде Понуђач може да опозове своју већ поднету понуду писаним 
путем на адресу Наручиоца, са назнаком ,,ОПОЗИВ-ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну, број 
јавне набавке ОР-52/18 - „НЕ ОТВАРАТИ“. 
У случају опозива од стране Подносиоца, већ достављене понуде, наручилац ту понуду неће 
разматрати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.  
Након рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче понуду, врши измене или допуне 
понуде.   
4.10  Исправка грешке у поднетој понуди 

Конкурсна документација не може у себи садржати брисане делове текста које уноси 
Понуђач. У случају исправљања грешака које је начинио при попуњавању, Понуђач мора јасно 
прецртати текст и изнад тога написати исправан текст оверен печатом и парафом лица, које је 
потписало понуду. 
4.11 Самостално подношење понуде (образац бр.1 под а) 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.  
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
4.12 Заједничка понуда (образац бр.1 под б,в) 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  
Чланови групе која заједнички подноси понуду, обавезни су да поједниначно (сваки за 

себе) у заједничкој понуди доставе доказе из члана 75. став 1.тачка 1) до 4) ЗЈН у складу са чланом 
77. ЗЈН и конкурсном документацијом, док додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни члан из групе понуђача, којем ће бити 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.    
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Саставни део заједничке понуде је споразум, којим чланови из групе понуђача међусобно и 
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 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) опис послова сваког од Понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача заједничке понуде да у понудама 
наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за 
извршење посла. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  
4.13 Подношење понуде са подизвођачем (образац бр.2) 

Понуду може поднети и понуђач који наступа са подизвођачима. 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

- попуни, потпише и печатом овери образац 2 и образац 3, који су саставни део конкурсне 
документације; 

- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став1. тачка 1) до 4) ЗЈН 
у складу са чланом 77. ЗЈН и конкурсном документацијом, док додатне услове из члана 76. ЗЈН 
испуњавају заједно.   

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извођење радова поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико буде закључен уговор између Наручиоца и 
понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач не може ангажовати као 
подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
Понуђачу потпуности одговара наручиоцу за извршењеуговорене набавке, без обзира на број 
подизвођача. 
4.14 Начин, услови плаћања и гарантни рок 
• Валута: цена мора бити исказана у динарима 
• Јединичне цене морају се дати за све позиције. 
• Цена у понуди  мора бити исказана  без ПДВ-а, са ПДВ-ом и посебно исказан ПДВ. Цене се 
не могу мењати. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
 Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

 - аванс у износу од 30% од уговорене вредности од дана када Извођач достави  Наручиоцу 
предрачун (авансну ситуацију) у 6 истоветних примерака, банкарску гаранцију за повраћај датог 
аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

- преостали износ ће бити исплаћен Извођачу у року од  45 дана од дана пријема исправно 
испостављених  привремених и окончане ситуације - рачуна о изведеним радовима, под условом 
да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Понуђач, поред укупне цене радова треба да назначи и појединачне цене радова у 
спецификацији. 

Уговорене јединичне цене важе и за вишкове односно мањкове радова. 
Вишкови и мањкови радова уговориће се током извођења радова или на коначном 

обрачуну а уговарање додатних (непредвиђених ) радова у складу са Законом о јавним набавкама. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор, 
Наручиоца и Инвеститора искључиво у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца, и Стручног надзора мења 
обим уговорених радова и изводи вишкове радова. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених количина радова, оверених у грађевинској књизи од стране Стручног надзора и 
усвојених јединичних цена из Понуде. 
Исправка рачунских грешака из предмера и предрачуна радова може се вршити у складу са 
законом. 
Гарантни рок изведених радова не може бити краћи од 2 године- а најдужи 5 година, рачунајући 
од дана примопредаје радова (осим у случају да је за поједине радове важећим прописима 
друкчије одређено). 
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4.15. Средства обезбеђења 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у 
обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију (оригинал) за озбиљност понуде  
у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ, са роком важења до истека рока важења понуде. 
Банкарска гаранција мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, у 
корист ЈВП «Београдводе»  
 
Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима ако је: 
- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности 
Наручиоца;  
- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као 
најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде;  
- понуђач није доставио, у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, 
тражене доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, иако је упознат са чињеницом да је његова 
понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија;  
- понуђач није доставио или је одбио да достави тражено средство обезбеђења за добро извршење 
посла, односно за повраћај авансног плаћања, у складу са захтевима из конкурсне документације. 
У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој 
Гаранцији, утврђује се надлежност Спољно трговинске арбитраже при ПКС уз примену 
Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 
месну надлежност за решавање спорова.   
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за озбиљност понуде биће 
враћена на његов писани захтев, у року од три дана од дана достављања захтева.  
Изабраном понуђачу по писаном захтеву банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по 
закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана након достављања банкарске гаранције за 
добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.   
Банкарска гаранција за добро извршење посла 
           Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија обавезан је да приликом закључења 
уговора  а најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана обостраног потписивања Уговора, а пре 
извршења, као одложни услов из члана 74. Став 2.Закона о облигационим односима („Сл. лист 
СФРЈ“ бр.29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ 
бр.1/2003- Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
преда Наручиоцу безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску 
гаранцију за добро извршење послау износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а.   
Банкарска гаранција мора трајати најмање 60 (шездесет) календарских дана дуже од рока 
одређеног за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција 
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. 
Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезеу роковима и на начин предвиђен уговором. 
У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој 
Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике 
Србије.  
У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој 
Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену 
Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. 
У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач 
може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
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одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија обавезан је да најкасније у року од 15 
(петнаест) дана од дана обостраног потписивања Уговора, а пре извршења, као средство 
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања преда Наручиоцу Банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини аванса од максимум 30% од вредности 
уговора без ПДВ-а, која мора бити безусловна (без права на приговор) и на први писани позив 
наплатива са роком важења најкраће до потписивања записника о примопредаји радова. 
Наручилац ће банкарску гаранцију за обезбеђивање авансног плаћања вратити понуђачу одмах по 
правдању аванса (извршењу радова и допремању потребног материјала на место уградње који су 
радови представљени у авансном рачуну) 
    Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Наручилац ће банкарску гаранцију 
из ове тачке вратити Извршиоцу након израде записника о примопредаји и достављања банкарске 
гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 
    У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој 
Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике 
Србије.  
     У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по 
овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену 
Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. 

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 
(осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, 
достави банкарске гаранције за повраћај аванса (уколико исти до тада није оправдан) и добро 
извршење посла са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је 
продужен рок за завршетак радова.  

Услучају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те 
гаранције се не може смањити. 

Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења 
наведених банкарских гаранција, Наручилац активира банкарске гаранције и шаље их на наплату 
пословној банци Извођача. 
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 
Изабрани понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року, која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први 
позив  издата у висини од 5% од укупно уговорене цене без ПДВ-а са роком важења 5 (пет) 
календарских дана дужим од гарантног рока с тим да евентуални продужетак рока важења уговора 
има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције. 
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, Извођач доставља у року од 10 
дана од примопредаје радова а најкасније 5 (пет) дана пре истека банкарске гаранције за добро 
извршење посла. Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.  
Предаја банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, је један од услова за оверу 
окончане ситуације. 
Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења 
банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац активира банкарску 
гаранцију и шаље је на наплату пословној банци Извођача. 

Наручилац( Инвеститор) стиче право да активира, односно наплати банкарску гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року, ако Извођач не отпочне са отклањањем недостатака, 
најкасније у року од 5(пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и Инвеститора да то 
учини и ако их не отклони у року и на начин како је то одређено у писаном захтеву Наручиоца. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Понуђач је 
обавезан да Наручиоцу достави контрагаранцију домаће банке.   
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Све банкарске гаранције из овог члана морају имати клаузулу да је гаранција неопозива, 
безусловна и наплатива на први позив без приговора. 
4.16 Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 
Елементи критеријума и начин примене: 
1.ЦЕНА                                                                       ДО 80 ПОНДЕРА                    
   Код овог критеријума упоређиваће се цена из појединачних понуда. 
   Највећи број добијених пондера код овог критеријума је 80. 
   Понуда са најнижом укупном ценом из понуде (Ц мин) добија максималан број пондера. Број 
пондера за понуђену цену добара израчунава се према формули: 
 
                                                                              Најнижа понуђена цена 
     број пондера за понуђену цену= ---------------------------------------------------------   х 80 
                                                                понуђена цена из понуде која се пондерише  
 
2. РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА    .................................. мах 10 пондера 
   
                                                                          Најкраћи понуђен рок извршења 
     број пондера за рок извршења = ---------------------------------------------------------   х 10 
                                                                понуђен рок извршења из понуде која се  
                                                                                      пондерише 
 
Рок извршења уговорених радова изражава се у данима и не може бити краћи од 120 дана нити 
дужи од 180 дана  почев од дана увођења понуђача у посао, који дан се записнички констатује.   
 
3.ПОНУЂЕНИ ГАРАНТНИ РОК 

                                                       трајање гарантног рока из понуде која се  
                                                                                          пондерише 
   број пондера за  гарантни рок =    ----------------------------------------------------   х 10                                                     
                                                                          најдужи понуђени гарантни рок 
 
Гарантни рок не може бити краћи од 2 године а најдужи 5 година. 
 
Максимални број пондера је 100.  
 
У поступку примене методологије доделе пондера заокруживање ће се вршити на две 
децимале 
У случају да после оцењивања понуде две исправне понуде остваре једнак број пондера, 
Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача, који је понудио мању цену.   
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року 
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача у складу 
са Законом о јавним набавкама. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може 
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
4.17 Рок за извођење радова је најдуже 180, а најкраће 120  календарских дана рачунајући од 
дана увођења у посао. 
418 Важност понуде мора бити  најмање  60 дана од дана отварања понуде. 

4.19 Додатне информације и објашњења конкурсне документације 

 Захтеве за додатним информацијама и објашњењима у вези са припремом понуде подносилац 
може доставити искључиво у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде на адресу: ЈВП „Београдводе“, Светозара Ћоровића бр. 15, уз напомену 
„Додатне информације и објашњења – У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – Изградња међународног 
путничког пристаништа у Земуну – број јавне набавке ОР-50/18 - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или путем e-
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mail: slavica.sedlarevic@beogradvode.co.rs. 
Наручилац ће у  року од 3 дана  од дана пријема захтева, доставити писано објашњење и 
истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. Тражење додатних информација 
или појашњења телефоном није дозвољено. Особа за контакт код Наручиоца, у вези са предметном 
јавном набавком је Владимир Баталовић дипл.грађ.инж., број факса 011-322-91-55 локал 222. 
4.20 Разлог због којег се може одустати од доделе уговора о јавној набавци 
Наручилац задржава право да: 
-одустане од доделе уговора ако установи да понуда не одговара захтевима из конкурсне 
документације; 
-одустане од избора из било ког другог разлога, са образложењем. 
4.21 Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (образац бр.4) попунити, 
печатом оверити и потписати 
4.22 Изјава о трошковима израде понуде 

Трошкови израде понуде, као и уопште трошкови учешћа у поступку падају искључиво на 
терет Понуђача. 

Трошкове израде понуде, као и уопште трошкове учешћа у поступку сноси искључиво  
Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац је дужан да Поднуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени 
у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
4.23  Изјава о независној понуди: попунити, потписати и печатом оверити 
4.24  Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа: попунити, потписати и 
печатом оверити 
4.25 Изјава Понуђача да није вршио корекцију конкурсне документације преузете са 
Портала УЈН: попунити,потписати и печатом оверити 
4.26  Заштита права подносиоца понуде 
        У случају да Понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може да 
поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а предаје га Наручиоцу. Примерак захтева 
за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
        Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен код Наручиоца 
најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
Рок за подношење захтева за заштиту права после доношења одлуке о додели уговора или одлуке 
о обустави поступка је 10 дана од дана пријема одлуке.  

Обавезну таксу из члана 156. став 1. тачка 2. и 4. ЗЈН, у износу од 120.000.00 
(стодвадесетхиљада) динара, подносилац захтева је дужан да уплати на рачун буџета број 840-
30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: Републичка административна такса, 
корисник: Буџет Републике Србије.     
 
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о 
јавним набавкама. 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 

Рб. ДОКУМЕНТ Доставље
но 

1. 
Извод о регистрацији привредног субјекта из Агенције за привредне регистре односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда, као доказ о регистрацији за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке без обзира на датум издавања 

ДА/ НЕ 

2. 

Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре-не старије од 
два месеца пре дана отварања понуда; 

ДА/ НЕ 

3. 

Уверења Пореске управе надлежног министарства за послове финансија и организације за 
обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе  по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације - не старије од два месеца пре дана отварања понуда; 

ДА/ НЕ 

4. 

Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јав. набавке -
лиценце И 120 Г1, И 120 Г3 и П 120 Г1 и фотокопија решења МУП- Секретаријата 
за ванредне ситуације о оспособљености за послове заштите од  неексплодираних 
убојитих средстава. 

ДА/ НЕ 

5. Образац за оцену испуњености услова ДА/ НЕ 
6. Подаци о понуђачу/ члану заједничке понуде(образац 1) ДА/ НЕ 
7. Подаци о подизвођачу (образац 2) ДА/ НЕ 
8. Понуда са техничким описом радова (образац бр. 3 и 3а) ДА/ НЕ 
9 Образац структуре понуђене цене (образац бр.4) ДА/ НЕ 

10. Споразум о заједничком извршењу јавних набавки (уговор о конзорцијуму или други акт о 
заједничком извршењу посла)  ДА/ НЕ 

11. 
Финансијски промет у последњих 5 година пре објављивања позива, не сме бити мањи од 
195.000.000,00 динара Докази: Промет се доказује потврдом овереном од стране 
инвеститора о извршеним радовима (образац 5.10а)  и копијом окончане ситуације,  

ДА/ НЕ 

12. 

Минимална техничка опремљеност Изјава о испуњености техничких услова да је сва 
захтевана опрема и механизација у исправном стању  (образац бр.6) као и Стручни налаз о 
извршеном прегледу и провери опреме и механизације за рад, пописна листа на дан 
31.12.2017. год., уговор о закупу или уговор о лизингу; 

ДА/ НЕ 

13. Одговарајући кадровски капацитет (фотокопије уговора о раду или други доказ о 
радном ангажовању, фотокопије важећих лиценци, атеста и диплома; (образац бр.7) ДА/ НЕ 

14. 
Пословни капацитет:  Да је Понуђач у последњих 5 година, изградио или реконструисао 
или учествовао у изградњи или реконструкцији минимум 1 лучке инфраструктуре, 
односно пристаништа (образац 5.10) 

ДА/ НЕ 

15. Да понуђач поседује важеће сертификате за следеће стандарде  ISO 9001, ISO 14001 и ISO 
18001. ДА/ НЕ 

18. Модел уговора ДА/ НЕ 
19. Изјава о независној понуди ДА/ НЕ 
20. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа ДА/ НЕ 
21. Изјава да није изречена мера забране обављања делатности  ДА/ НЕ 
22. Изјава понуђача да није вршио корекције конкурсне документације ДА/ НЕ 
23. Изјава да не наступа са подизвођачем ДА/ НЕ 
24. Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду ДА/ НЕ 
25. Изјава о трошковима припреме понуде (није обавезна) ДА/ НЕ 
26. Образац пријаве за обилазак локације (образац 5.11) ДА/ НЕ 
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27. Образац потврде о извршеном обиласку локације (образац 5.12) ДА/ НЕ 
 
Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен образац из овог прилога. 
 
НАПОМЕНА : Уколико је Понуђач уписан у Регистар Понуђача, дужан је да достави фотокопију решења о 
упису у Регистар понуђача, које издаје Агенција за привредне регистре, које замењује доказе из  тачке од 1 
до 3.   
 
 
Место и датум Овлашћени представник понуђача: 

 
                                  Печат и потпис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 Јавно водопривредно предузеће ,,Београдводе“ 

Конкурсна документација – Отворени поступак –  
Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну - ОР-52/18 

Страна 17 од67 

                                                                   Oбразац бр. 1 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Понуду подносим: 
(заокружити) 
а. самостално 
б.као водећи члан заједничке понуде 
в.као члан заједничке понуде 

      г. са подизвођечем 

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ:  

АДРЕСА ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ:  

МАТИЧНИ БРОЈ :  

ПОРЕСКИ БРОЈ :  

ШИФРА РЕГИСТРОВАНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:  

Врста правног лица- разврставање према 
Закону о рачуноводству ( заокружити 
одговарајуће ) 

1.Микро 2. Мало 3. Средње  4.Велико 

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА 
КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
УГОВОРА:  

 
Напомена: у случају  заједничког подношења понуде образац копирати и заокружити да ли је 
реч 
 о водећем члану заједничке понуде или чланици 
 
 
Место и датум Овлашћени представник понуђача 
  

 
 Печат и потпис 
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Oбразац бр. 2 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
 

Назив подизвођача 
 

 

Адреса подизвођача 
 

 

Овлашћено лице за потписивање 
уговора 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефаx 
 

 

Електронска пошта 
 

 

Текући рачун подизвођача 
 

 

Матични број подизвођача 
 

 

Порески број подизвођача 
 

 

Позиција радова које изводи подизвођач  
 
 
 

%  вредностинабавке која се  
поверава подизвођачу/подизвођачима * 

 

 
Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. У 
случају више подизвођача образац фотокопирати. 
* % укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу/подизвођачима не може бити 
већи од 50%. 
 
 
Место и датум 
 

Овлашћени представник понуђача: 

  
 

 
 
 

Печат и потпис 
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Oбразац бр. 3 

 
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА ОР-52/18         

  
Пословно име Понуђача ___________________________________________ 
 
Седиште и адреса Понуђача ________________________________________ 
 
Матични број Понуђача   ____________________________ 
 
ПИБ     ______________________      
 
Шифра делатности:_______________ 
 
Број деловодног протокола Понуђача ______________ 
 
Датум: __________________ 

                         
     У складу са конкурсном документацијом дајемо следећу понуду за извођење радова у отвореном 

поступку – Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну, назив и ознака из општег 
речника набавке: ,,радови на изградњи пристанишних места - 45241500“ - број јавне набавке ОР-
52/18. 

Цена: _____________________ динара без ПДВ-а 
износ ПДВ-а  ______________________динара 
Укупна цена: _____________________динара са  ПДВ-ом. 
 

Лице за контакт испред понуђача: ___________________________________(име и презиме 
,контакт телефон задуженог за поступање извршиоца у гарантном року). 

Важење понуде : _________________ дана од дана отварања понуда. 
(понуда важи најмање 60 дана од дана отварања понуда). 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
 - аванс у износу од ________ (максимално 30%) од уговорене вредности од дана када 

Извођач достави  Наручиоцу предрачун (авансну ситуацију) у 6 истоветних примерака, банкарску 
гаранцију за повраћај датог аванса, банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

- преостали износ ће бити исплаћен Извођачу у року од  45 дана од дана пријема исправно 
испостављених  привремених и окончане ситуације - рачуна о изведеним радовима, под условом 
да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 
Рок за извођење радова је ____________  дана (не може бити краћи од 120 дана нити дужи од 180 
дана) почев од дана увођења понуђача у посао, који дан се записнички констатује.   
Место извођења радова је у Земуну, десна обала реке Дунав, на стационажи km 1173 + 140, на 
кат.парцелама број  2402 и 2636 К.О. Земун. 
Гарантни  рок  за изведене радове ________ године (најмање 2 године - највише 5 година) од извршене 
примопредаје радова. 
 
Место и датум 
 

            Овлашћени  представник   
понуђача 

                                 
______________________________ 

           Печат и потпис 
 



                                                                                                 Јавно водопривредно предузеће ,,Београдводе“ 

Конкурсна документација – Отворени поступак –  
Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну - ОР-52/18 

Страна 20 од67 

          Oбразац бр. 3а 
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗГРАДЊА МЕЂУНАРОДНОГ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА У ЗЕМУНУ  
I ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА -ЕЛЕКТРО 

 

Р.бр. Опис  позиције Ј.мере Количина Ј.цена Износ 
            
  Напомена:          
  Свака тачка предмера и предрачуна обухвата 

испоруку и монтажу свог наведеног главног и 
осталог помоћног материјала са свим 
потребним радовима за исправно 
функционисање. Тачан положај опреме 
дефинисати у сарадњи са надзорним органом. 
Предмер није обавезујући количински, 
стварне количине проверити на лицу места, 
унети у Грађевински дневник и оверити од 
стране одговорног извођача радова и 
надзорног органа. Евентуалне неподударности 
евидентирати.          

           
A. РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ         
            

1. Испоручити сав потребан материјал и 
положити напојне водове за израду 
повезивање МRО, RО, RО-ЈО и RО-P и 
потрошача положених у земљаним рову и по 
РНК на приступном мосту. Комплет са свим 
инсталационим материјалом и повезивањем. 
Обрачун по дужном метру. Испоручити и 
повезати следеће кабловске водове:         

   - PP00-A 4x50mm (напојни кабл од стуба NN 
мреже до MRO) m 75.00     

   - PP00 4x25mm (напојни кабл од MRO до RO-
JO) m 10.00     

   - PP00 4x10mm (напојни каблови од MRO до 
RO) m 20.00     

   - FG7OR 5x25mm (напојни каблови од RO-JO 
до канделабра) m 75.00     

   - FG7OR 5x10mm (напојни каблови од RO до 
RO-P (MUP и Царина)) m 150.00     

            
3. Испорука и уградња топло галванизованих 

решеткастих носача каблова (RNК) у степену 
IP и IK заштите прилагођене условима 
полагања.  Дужина елемента l=2m. Материјал 
на који се постављају RNК регали је челична 
конструкција приступних мостова, а 
фиксирање је помоћу вијака. Позиција 
обухвата елементе за вешање, елементе за         
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скретање и потребне вијке за повезивање и 
фиксирање носача. Постављају се RNК 
100mm. Обрачун по комаду и дужном метру. 

  
- Решеткасти носач каблова RNK100mm m 50.00     

  
 - Конзолни носач 100mm са 2 kom вијка M10 ком. 35     

            
4. Ископ рова димензије 0.8 m дубине и 0.4 m 

ширине за постављање напојног кабла тип 
PP00-А  4 x 50 mm. Ископавање се ради од 
стуба прикључења дефинисаног условима Е.Д. 
до места МPО. Позиција укључује и 
бетонирање дна и бочних страна канала и 
бетонски поклопац довољне механичке 
издржљивости. У обрачу улазе сви потребни 
радови  m 60.00     

            
5. Ископ рова димензије 0.5 m дубине и 0.2 m 

ширине за постављање три напојна кабла тип 
FG7ОР. Позиција укључује и бетонирање дна 
и бочних страна канала и челични поклопац 
довољне механичке издржљивости. Ров се 
поставља од RО и RО-ЈО до пристуног моста. пауш. 1     

            
6. Набавка, испорука и монтажа флексибилних 

PVC цеви Ø 70mm за механичку заштиту 
каблова на прелазима између приступних 
мостова. ком. 3     

            
7. "Остали ситни монтажни материјал:  

PVC везице, вијци, подлошке, самоурезујући 
вијци, PОК каналице, разводне кутије, типле" пауш. 1     

            
  УКУПНО РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ:         
            

B. МЕРНО РАЗВОДНИ ОРМАН         
            

1. MRO         
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  "Испорука и уградња МRО. МRО извести 
према условима Е.Д. У МRО се изводи за 
уградњу 2 трофазна мерна уређаја (5-60)А уз 
уградњу аутоматских прекидача Н.Н. 
номиналне струје 25 А по фази тип U или C  и 
један мерни уређај МGD (5-60), уз уградњу 
аутоматских прекидача Н.Н. номиналне струје 
63 А по фази тип U или C . МRО мора да 
садржи и КPК ормар.  
Испорука МRО је обавеза надлежне 
""Електродистрибуције""" пауш. 1     

            
  Укупно МЕРНО РАЗВОДНИ ОРМАН:         

C. РАЗВОДНИ ОРМАНИ         
1. RO         
            
  Испорука и монтажа 0,4kV расклопног блока,  

SPACIAL PLA "Schneider Electric" или сличан 
са потребним сабирницама, редним 
стезаљкама и уводницама, следећих 
карактеристика: 

        

  - са једним вратима са предње стране         
  - слободностојећи, са постољем и окапницом         
  - степен заштите IP65, IK10         
  - са монтажном плочом         
  - димензија ВxШxД (1250x1250x420)mm, или 

сличних на основу захтеване опреме компл. 1     
            
  Трополни растављач, 400V, 50Hz, називне 

струје 40А, фиксне верзије, тип INTERPACT 
INS40 "Schneider Electric" или сличан. ком. 2     

            
  Четврополни заштитни уређај диференцијалне 

струје ZUDS (3P+N) 400V, 50Hz, називне 
струје 40А са диференцијалном заштитом, АC 
класа, називне струје 40/0,03А, "Schneider 
Electric" или сличан ком. 2     

            
  Једнополни заштитни прекидач (1P) C 230V, 

50Hz, називне струје 25А, прекидне моћи 
10kА, са прекострујним окидачима (термички 
и електромагнетни) и индикацијом прораде 
заштите на телу прекидача, тип АCТI 9-и 
C60N, "Schneider Electric" или сличан. ком. 6     

            
  UКU-UТО утичница (3P+N+PЕ) 400V, 50Hz, 

називне струје 32А, надградна, монтажа на 
монтажну плочу у RО, IP67, у складу са 
ЕN60309-1 и ЕN60309-2, "сатни број" PЕ 
контакта 3h. ком. 1     
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  UКU-UТО утичница (3P+N+PЕ) 400V, 50Hz, 

називне струје 32А, надградна, монтажа на 
монтажну плочу у RО, IP67, у складу са 
ЕN60309-1 и ЕN60309-2, "сатни број" PЕ 
контакта 6h. ком. 1     

            
  UKU-UTO утикач (3P+N+PE) 400V, 50Hz, 

називне струје 32A, IP67, у складу са 
EN60309-1 и EN60309-2, "сатни број" PЕ 
контакта 3h. ком. 1     

            
  UKU-UTO утикач (3P+N+PE) 400V, 50Hz, 

називне струје 32A, IP67, у складу са 
EN60309-1 и EN60309-2, "сатни број" PЕ 
контакта 6h. ком. 1     

            
  Укупно RО:         
            
            

2. RO-JO         
            
  Испорука и монтажа 0,4kV расклопног блока,  

SPACIAL PLA "Schneider Electric" или сличан 
са потребним сабирницама, редним 
стезаљкама и уводницама, следећих 
карактеристика: 

        

  - са једним вратима са предње стране         
  - слободностојећи, са постољем и окапницом         
  - степен заштите IP65, IK10         
  - са монтажном плочом         
  - димензија ВxШxД (1250x1250x420)mm, или 

сличних на основу захтеване опреме компл. 1     
            
  Трополни растављач, 400V, 50Hz, називне 

струје 63А, фиксне верзије, тип INTERPACT 
INS63 "Schneider Electric" или сличан. ком. 1     

            
  Четврополни заштитни уређај диференцијалне 

струје ZUDS (3P+N) 400V, 50Hz, називне 
струје 63А са диференцијалном заштитом, АC 
класа, називне струје 63/0,03А, "Schneider 
Electric" или сличан ком. 1     

            
  Једнополни заштитни прекидач (1P) C 230V, 

50Hz, називне струје 63А, прекидне моћи 
10kА, са прекострујним окидачима (термички 
и електромагнетни) и индикацијом прораде 
заштите на телу прекидача, тип АCТI 9-и 
C60N, "Schneider Electric" или сличан. ком. 3     
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  Надградна UКU-UТО утичница (3P+N+PЕ) 
400V, 50Hz, називне струје 63А, надградна, 
монтажа на монтажну плочу у RО, IP67, у 
складу са ЕN60309-1 и ЕN60309-2, "сатни 
број" PЕ контакта 6h. ком. 1     

            
  UKU-UTO утикач (3P+N+PE) 400V, 50Hz, 

називне струје 63A, IP67, у складу са 
EN60309-1 и EN60309-2, "сатни број" PЕ 
контакта 6h. ком. 1     

            
  Напомена: тачна спецификација опреме ће 

бити дефинисана у складу са захтевом ЈКП 
"Јавно осветљење" и издатим Условима за 
прикључење         

            
  Укупно RO-JO:         

3. RO-P         
            
  Испорука и монтажа 0,4kV расклопног блока,  

SPACIAL PLA "Schneider Electric" или сличан 
са потребним сабирницама, редним 
стезаљкама и уводницама, следећих 
карактеристика: 

        

  - са једним вратима са предње стране         
  - слободностојећи, са постољем и окапницом         
  - степен заштите IP65, IK10         
  - са монтажном плочом         
  - димензија ВxШxД (1250x1250x420)mm, или 

сличних на основу захтеване опреме компл. 1     
            
  Трополни растављач, 400V, 50Hz, називне 

струје 40А, фиксне верзије, тип INTERPACT 
INS40 "Schneider Electric" или сличан. ком. 2     

            
  UКU-UТО утичница (3P+N+PЕ) 400V, 50Hz, 

називне струје 32А, надградна, монтажа на 
монтажну плочу у RО, IP67, у складу са 
ЕN60309-1 и ЕN60309-2, "сатни број" PЕ 
контакта 3h. ком. 1     

            
  UКU-UТО утичница (3P+N+PЕ) 400V, 50Hz, 

називне струје 32А, надградна, монтажа на 
монтажну плочу у RО, IP67, у складу са 
ЕN60309-1 и ЕN60309-2, "сатни број" PЕ 
контакта 6h. ком. 1     

            
  UKU-UTO утикач (3P+N+PE) 400V, 50Hz, 

називне струје 32A, IP67, у складу са 
EN60309-1 и EN60309-2, "сатни број" PЕ 
контакта 3h. ком. 1     
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  UKU-UTO утикач (3P+N+PE) 400V, 50Hz, 

називне струје 32A, IP67, у складу са 
EN60309-1 и EN60309-2, "сатни број" PЕ 
контакта 6h. ком. 1     

            
  Укупно RO-P:         
            
  Укупно РАЗВОДНИ ОРМАНИ:         
            

D. СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ         
            

1. Набавка, испорука и монтажа светиљки са 
стубовима за спољашње осветљење. Комплет 
са сијалицама одговарајуће снаге. Број и снага 
сијалица су садржани у типској ознаци 
произвођача. Комплет са свим инсталационим 
материјалом и повезивањем. Светиљке су  
следећих типова:         

            
  "Светиљка за функционално осветљење, 

комплетно опремљена за коришћење LED 
светлосног извора. Горњи и доњи део кућишта 
светиљке израђени од алуминијумске легуре 
ливене под притиском, обојени 
електростатичким поступком бојом у праху, 
RАL 7038 или на захтев по избору 
инвеститора. Доњи део кућишта има функцију 
носача оптичког блока, а у склопу са 
екструдованим профилисаним силиконским 
заптивачем обезбеђује висок степен заштите 
светиљке - дела са предспојним уређајем. 
Светиљка слична типу VOLTANA0 8LED/ 
1050mA/ 30W/ 5137/ NW-4000K ком. 7     

            
  "Конусни округли стуб тип КRS-А-4, 

производње ,,Амига“ Краљево. Тело стуба је 
челична конусна округла шавна цев израђена 
из једног комада удужним заваривањем и 
челични лим S235ЈR, висина стуба h=4,00m, 
врх стуба Ø60/h=100mm. Стуб је опремљен 
поклопцем за отвор прикључне плоче, 
окапницом, прикључном плочеом и каблом. 
Уз стуб се испоручују анкери, матице за 
монтажу стуба и пластичне капе за заштиту 
анкера. 
Стуб је заштићен поступком топлог 
цинковања у складу са SRPS ЕN ISО 1461 и 
фарбањем у систему појачане антикорозионе 
заштите у категорији C3 декоративном RAL 
бојом по захтеву Наручиоца." ком. 7     
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2. Израда анкера на пристану, ослонцима и 

понтонима, са потребном анкер плочом и 
анкер вијцима у складу са изабраним стубом. ком. 7     

            
3. Набавка, испорука и монтажа флексибилних 

PVC цеви Ø 70mm за увод каблова у стубове 
јавне расвете. ком. 7     

            
  НАПОМЕНА: Коначан избор типа и 

дизајна светиљки је на основу захтева 
инвеститора. Потребно је тип светиљки 
усагласити са тим захтевима.         

4. Ситан неспецифициран монтажни материјал 
(разводне кутије, материјал за монтажу 
светиљки) компл. 1     

            
  УКУПНО СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ         

E. 
УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ 
ПОТЕНЦИЈАЛА         

1. Набавка испорука и полагање Cu ужета Ø 
16mm за повезивање уземљивача челичним 
масама (приступних мостова, пристана, 
контејнера, стубова расвете). Уже се полаже 
по RNK постављеном на приступним 
мостовима. m 120.00     

            
2. Набавка испорука и постављање штапног 

уземљивача Ø 2", l=3m израђеног од 
поцинкованог челика ком. 3     

            
3. Набавка испорука и постављање FeZn траке 

25x4mm за повезивање штапних уземљивача у 
троугао m 10.00     

            
4. Израда спојева између Cu ужета и челичних 

маса (приступних мостова, пристана, 
контејнера, стубова расвете). Позиција садржи 
и споруку “UNIMAX” спојница (стезаљки) 4-
25mm ком. 30     

            
5. Ситан неспецифициран монтажни материјал 

(обујмице, укрсни комади..) компл. 1     
            
  УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛА:         
F. ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА         
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1. "Испитивање комплетне инсталације и 
прибављање потребних Атеста о исправности 
електричне инсталације од надлежне 
овлашћене организације. 
- Испитивање отпора изолације 
- Испитивање отпора уземљења 
- Испитивање отпора петље квара и 
непрекидности нултог вода 
- Испитивање еквипотенцијализације" пауш. 1     

            
  УКУПНО ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА:         
      
      
      
      

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А: 
      

A. РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ     

B. МЕРНО РАЗВОДНИ ОРМАН       

C. РАЗВОДНИ ОРМАНИ       

D. СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ       

E. 
УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ 
ПОТЕНЦИЈАЛА 

      

F. ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА 
        

   
УКУПНО 

(безПДВ-а):     

      ПДВ :     

      
УКУПНО 

 (са ПДВ-ом):     
   

 
 
    

  ПОНУЂАЧ: 
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ИЗГРАДЊА МЕЂУНАРОДНОГ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА У ЗЕМУНУ 

II ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ХИДРОТЕХНИКА 
      

Р.бр. Опис  позиције Ј.мере Количина Ј.цена Износ 

            
  1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ         

1. Обележавање и снимање трасе водовода                                                                       

  

Геодетско обележавање трасе водоводне 
мреже са исколчавањем,  успостављањем 
реперних тачака и сталном висинском 
контролом кота. Рекогносцирање и 
маркирање места укрштања трасе са осталим 
подземним инсталацијама.  Након завршетка 
радова снимљене податке потребно је 
предати у катастар и исходовати потврду о 
примопредаји података за уношење у KAT-
KOM.         

  ТРАСА m' 37.00     
  ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   УКУПНО 1:         
            
  2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

1. 

Шлицовање на местима укрштања са 
постојећим инсталацијама-према 
ситуацији на терену.         

  

Локацију шлицева одредити након детаљног 
упознавања са КАТ-КОМ, а добијене податке 
ако се не слажу са подацима КАТ-КОМ  
доставити власнику инсталације ради 
проналажења одговарајућег решења. Ценом 
позиције је обухваћен рад на сечењу асфалта 
ако је новопројектована траса у асфалту, 
ручни ископ, утовар ископаног материјала у 
транспортно возило и одвоз на депонију STD 
10 km. Обрачун се врши по комаду 
ископаног "шлица" за сав рад и материјал. ком. 3     

   ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО 2:         
            
  3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         
            

1. Машински ископ рова за полагање  цеви            

  

Машински ископ рова, ширине 0,6 m, 
просечне дубине 1.1 m врши се са директним 
утоваром ископаног материјала у возило. 
Обрачун се врши по m³ ископаног материјала 
у збијеном стању. Претпостављена количина 
машинског ископа је 80% укупног ископа.         
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  ТРАСА m³ 18.38     
2. Ручни ископ рова за полагање  цеви         

  

Ручни ископ рова, ширине до 0,8 m, врши се 
са утоваром ископаног материјала у багерску 
кашику те у возило. Обрачун се врши по m³ 
ископаног материјала у збијеном стању. 
Претпостављена количина ручног ископа је 
20% укупног ископа.         

  ТРАСА m³ 5.00     
3. Планирање и набијање дна рова         

  

Планирање дна рова по траси главног 
цевовода  канализације врши се ручно са 
тачношћу од ± 1 cm према пројектованим 
котама и падовима са одбацивањем 
материјала ван рова. Рад на планирању 
обавља се под заштитом подграде. Након 
завршеног планирања дна рова врши се 
набијање подтла механичким средствима. 
Обрачун се врши по m² испланираног и 
набијеног дна рова.         

  ТРАСА m² 29.60     

4. 
Израда постељице од песка                                                               
                                                                       

  

Израда постељице од песка по траси 
цевовода са тачношћу планирања ±1 cm 
према пројектованим котама и падовима. 
Дебљина постељице цевовода је d=10cm. 
Ценом је обухваћена набавка, транспорт до 
градилишта, развожење дуж рова, убацивање 
у ров, планирање и набијање песка типа 
"Дунавац". Обрачун се врши по m³ уграђеног 
песка у збијеном стању.         

  TРАСА m³ 2.96     
5. Затрпавање земљом из ископа         

  

Затрпавање на зеленим површинама 
извршити одабраном земљом из ископа  уз 
потребно квашење и набијање лаким 
механичким средствима до збијености 
околног самониклог тла. Обрачун се врши по 
m³ за сав рад и материјал.         

  ТРАСА m³ 6.54     
6. Затрпавање рова песком         

  

Затрпавање рова песком тип "Дунавац" 
вршити до коте дефинисане пројектом. 
Затрпавање се врши у слојевима од 20-30 cm  
са квашењем и набијањем. Ценом је 
обухваћена набавка, транспорт до 
градилишта, развожење дуж рова, убацивање 
у ров, планирање и набијање. Обрачун је по 
m³ уграђеног песка у збијеном стању.         
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  ТРАСА m³ 8.88     

7. 
Транспорт вишка земље из ископа, STD  
до 10 km:          

  

Вишак ископаног материјала одвести на 
депонију, истоварити и распланирати. 
Обрачун изведених радова врши се по м³ 
транспортованог материјала у збијеном 
стању.         

  ТРАСА m³ 16.43     
  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО 3:         
            
  4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ         

1. Разупирање рова подградом         

  

Ископани ров осигурати одговарајућом 
подградом са 100% покривености страница 
рова. За силаз у ров и излазак из њега 
користити одговарајуће мердевине. 
Ископани ров се не сме оставити неосигуран 
за време прекида радова ( празници, преко 
ноћи, за време одмора у току радног 
времена). Обрачун се врши по м' подграђеног 
рова за сав потребан рад и материјал.         

  ТРАСА m' 37.00     
  ТЕСАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО 4:         
  5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ         
            

1. 
Набавка и монтажа водоводних цеви од 
полиетилена високе густоће PЕ 100         

  

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
водоводних окитен цеви од полиетилена 
(DIN 8074/8075)  називног притиска, 
пречника, и класе одређене пројектом.  
Све набављене PE цеви са спојним 
материјалом као и сви фазонски комади по 
спецификацији  материјала морају имати 
фабричке атесте у складу са стандардима и 
само тако могу бити   допремљени и 
депоновани на градилишту.Набавка и 
монтажа извршиће се према пројекту и датој   
спецификацији.  Полагање цеви у ров врши 
се на припремљену збијену  пешчану 
постељицу. Цеви се међусобно спајају 
заваривањем. 
Обрачун за извршене радове врши се  по m' 
уграђених цеви према типу, за сав рад и 
материјал.         

  HDPE PE-100 PN 10 SDR 17 OD 50 m' 6.50     
  HDPE PE-100 PN 10 SDR 17 OD 32 m' 30.00     
  HDPE PE-100 PN 10 SDR 17 OD 32 m' 100.00     
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2. 
Набавка и монтажа фазонских комада  од 
дуктилног лива         

  

Извршити набаву, транспорт и монтажу  
фазонских комада од дуктилног лива GGG 40 
са прирубницама, са епоксидном 
спољашњом и унутрашњом заштитом према 
стандарду DIN 30677-други део и DIN 3476, 
према датој  спецификацији материјала и 
називне притиске дефинисане пројектом.   
Монтажу фазонских комада извршити према 
упутству  произвођача. Фазонске комаде које 
пролазе кроз зидове шахта уградити пре 
бетонирања шахта.                                   
Позицијом је обухваћен стандардни заптивни 
материјал и стандардни завртњеви са 
наврткама.  
Обрачун се врши по комаду набављеног и 
уграђеног фазонског комада, према типу.         

  T комад са прирубницама Ø 150/50 ком. 1     
  FFR Ø 150 ком. 1     
  E-KS Ø50 ком. 1     
  MDK Ø50 ком. 2     
  Засун Ø50 ком. 1     
  Засун Ø32 ком. 1     
  Славина, лоптаста прирубничка Ø32 ком. 1     
  Пропусни вентил DN32 ком. 1     
  Спојница DN50 ком. 1     
  Спојница DN32 ком. 1     
  Узводни усмеривач DN32 ком. 1     
  Хватач нечистоће DN32 ком. 1     
  Водомер са холендером и мушти. DN32 ком. 1     
  Низводни усмеривач ком. 1     
  Пропусно-испусни вентил DN32 ком. 1     

  
ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО 
5:         

  6. БЕТОНСКИ РАДОВИ         

1. 
Израда анкер блокова од набијеног бетона 
МВ20         

  

Извршити израду анкерних блокова од 
неармираног бетона марке МB20,  димензија 
према пројекту. Јединичном ценом 
обухваћено је: набавка материјала, 
постављање и скидање оплате, справљање и 
уграђивање бетона. Обрачун се врши по 
комаду анкер блока одговарајућих димензија 
за сав рад и материјал.          
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  -T комад дим.45x30/60cm ком. 1     

2. 
Израда бетонских водонепропусних шахти 
за смештај цевне арматуре         

  

Извршити бетонирање зидова и доње плоче 
правоугаоне шахте   d=20cm од 
водонепропусног армираног бетона МB30-
V4 у одговарајућој оплати. У цену по m³ 
урачуната је и потребна двострана армат. 
мрежа Q335. Оставити отворе за пролаз цеви, 
које касније обрадити тако да буду 
водонепропусни. На сваких 30 cm уградити 
пењалице. Бетон уградити и неговати по 
прописима. У цену улазе и оплата, арматура, 
пењалице и помоћна скела. Обрачунава се по 
m³ комплет урађеног. Шахт унутрашњих 
димензија a/b/h (1,4/1,90/1,50)m. m³ 3.99     

            

3. 
Израда бетонских водонепропусних шахти 
за смештај водомера и цевне арматуре         

  

Извршити бетонирање зидова и доње плоче 
правоугаоне шахте   d=20cm од 
водонепропусног армираног бетона МB30-
V4 у одговарајућој оплати. У цену по m³ 
урачуната је и потребна двострана армат. 
мрежа Q335. Оставити отворе за пролаз цеви, 
које касније обрадити тако да буду 
водонепропусни. На сваких 30 cm уградити 
пењалице. Бетон уградити и неговати по 
прописима. У цену улазе и оплата, арматура, 
пењалице и помоћна скела. Обрачунава се 
пом³ комплет урађеног. Шахт унутрашњих 
димензија a/b/h (1,6/1,40/2,10)m. m³ 4.70     

            
4. Ливени гвоздени шахт поклопци         

  

Набавка, транспорт и монтажа ливено 
гвоздених шахт поклопаца  C40 ЈUSМ.Ј6.226 
са рамом изнад шахтова. Поклопци треба да 
буду са одговарајућим механизмом за 
подизањем поклопца, уз додатни захтев да 
они морају бити на одговарајући начин 
осигурани од крађе. Поклопац се поставља 
тачно ± 0,5cm у нивоу терена, односно 
коловоза.  
Обрачун по комаду уграђеног поклопца. ком. 2     

            
5. Вентил са холендером         

  

Набавка и монтажа вентила са холендером 
Ø25mm за смештај у прикључном шахту за 
обезбеђивање путничких бородова питком 
водом. Обрачун по ком. ком. 1     
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  БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО 6:         
  7. ОСТАЛИ РАДОВИ         

1. Испитивање цевовода на пробни притисак 
(основна траса и кућни прикључци). 
Извршити испитивање цевовода на 
предвиђени пробни притисак. Пре коначног 
затрпавања, цевовод се по деоницама 
испитује на пробни притисак према упутству 
произвођача  одабраних цеви. 
Обрачун се врши по m' испитане цеви за сав 
рад и материјал. m' 136.50     

2. Испирање, дезинфекција цевовода и 
бактериолошко испитивање воде (Л као 
поз. 7.01.) 
Пре пуштања у погон водовода треба 
извршити испирање цевовода,  дезинфекцију 
и поновно испирање, као и бактериолошко  
испитивање воде од стране овлашћене 
институције. О извршеном испирању 
цевовода, дезинфекцији и анализи   воде 
треба сачинити одговарајући записник са 
приложеним позитивним атестом, у свему по 
прописима за ову врсту радова.                
Обрачун се врши по метру дужном испраног 
и дезинфикованог цевовода са 
бактериолошким испитивањем воде. m' 136.50     

3. 
Обезбеђивање градилишта током 
извођења радова                        

  

Обезбеђење градилишта током извођења 
радова извршити постављањем дрвених 
стубова са заштитним летвама обостарно.  
Обрачун се врши по m' рова m' 136.50     

4. Монтажа челичних плоча           

  
Обрачун изведених радова врши се по м² 
рова преко којег се монтирају плоче. m² 8.00     

5. 
Заштита постојећих инсталација у 
отвореном рову         

  

Уградња тешких челичних плоча преко 
затрпаног рова у зони саобраћајнице, за 
успостављање тешког саобраћаја током 
извођења радова. Плоче се уклањају 
непосредно пре довођења коловозне 
конструкције у првобитно стање. Позицијом 
је обухваћено: довоз, постављање, уклањање 
и одвоз челичних плоча. Обрачун по комаду 
заштићене инсталације. ком. 4     

 
6. 

 
Прикључење новопројектованог цевовода 
на постојећи цевовод         
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Извршити прикључење новопројектованог 
цевовода на постојећи цевовод. Ценом 
позиције обухваћени су следећи радови: 
- заустављање протока воде 
- испуштање воде 
- прикључење новог водовода 
- поновно пуштање протока 
Обрачун се врши по броју места на коме је 
извршено прикључење за сав рад и материјал ком. 1     

  ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО 7:         
 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А: 
      
 1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ       

 2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

 3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

 4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ       

 5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

 6. БЕТОНСКИ РАДОВИ       

 7. ОСТАЛИ РАДОВИ         

   УКУПНО (без ПДВ-а):                           

      
ПДВ :   

  

      
УКУПНО (са ПДВ-ом):   

  

  
 
 

    

  ПОНУЂАЧ: 
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ИЗГРАДЊА МЕЂУНАРОДНОГ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА У ЗЕМУНУ 

III ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - КОНСТРУКЦИЈА 
Р.бр. Опис  позиције Ј.мере Количина Ј.цена Износ 

            

I ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ         

            

1 Геодетско снимање         

  

Геодетско преношење свих потребних података из пројекта 
на терен уз сталну висинску контролу. Позиција обухвата и 
снимак изведеног стања, као и израду елабората ради 
регистровања у катастар.  
Обрачун се врши паушално. пауш. 1     

      

2 
Испитивање терена на постојање неексплодираних 
убојних средстава     

 

Испитивање терена на постојање неексплодираних убојних 
средстава (НУС). Испитивање се врши на површини 
минимално 2 m' шире од хоризонталне пројекције главног, 
као и пратећих објеката. 
Обрачун се врши паушално. пауш. 1   

      

3 
Геодетска контрола и стално праћење у току побијања 
шипова.         

  Обрачун се врши паушално. пауш. 1     

            

4 Уградња репера         

  

Уградња репера од челичних елемената. Позиција обухвата  
снимање и праћење слегања и померања шипова током 
изградње и  експлоатације.  
Обрачун се врши паушално. пауш. 1     

            

5 Ограда         

  

Транспорт, израда или монтажа ограде око градилишног 
простора у свему према елаборату о уређењу градилишта.   
Обрачун се врши по m' ограде. m' 150.00     

            

6 Испитивање пробних шипова         

  

Након побијања, а пре бетонирања шипова врши се 
испитивање шипова на носивост динамичком методом. 
Шипови који се испитују су  D2, D8 и А1. Ценом 
обухватити испитивање шипа са израдом елабората о 
испитивању. ком. 3     
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 Обрачун се врши по ком 

            

  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:         

            

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

            

1 Вађење бетонских блокова обалоутврде         

  

Уклањање постојећих  бетонских блокова обалоутврде на 
делу будуће конструкције ослонца 2, као и на месту 
обалног опорце и на траси полагања водоводне и 
електроинфраструктуре. Материјал депоновати на место 
које одреди Инвеститор. У цену урачунат сав потребан рад.  
Обрачун по m². m² 50.00     

            

2 Ископ материјала из насипа кеја         

  

Ископавање материјала постојећег кеја за потребе извођења 
обалног опорца. Претходно се уклања  облога од бехатона. 
Ископ обезбедити по прописима и уз сагласност надзорног 
органа. Материјал депоновати непосредно уз ископ ради 
поновне уградње. У цену урачунат сав потребан рад.   
Обрачун по м3  збијеног материјала. m³ 20.00     

            

3 Враћање камена обалоутврде         

  

Поправка косине обалоутврде од бетонских блокова са 
попуном туцаником. У цену урачунат сав потребан рад.  
Обрачун по m². m² 50.00     

            

4 Враћање материјала око обалног опорца         

  

Насипање и набијање материјала из насипа уз набијање и 
поправку горње завршне конструкције бехатона. У цену 
урачунат сав потребан рад.  
Обрачун по m³  збијеног материјала. m³ 10.00     

            

5 Одвоз материјала         

  

Одвоз вишка материјала из ископа на депонију коју одреди 
инвеститор и надзорни орган до 5km удаљености.  
Обрачун по m³. m³ 10.00     

            

   РАДОВИ НА ПРОСЕЦАЊУ ОБАЛЕ УКУПНО:         

III РАДОВИ НА ШИПОВИМА          
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1 Мобилизација и демобилизација пловне механизације         

  

Ангажовање, транспорт,постављање и припремање за рад 
пловне механизације и пропратне опреме за извођење 
радова на води. Након извођења радова, демобилизација и 
транспорт комплетне механизације уз све пропратне радње. 
У цену урачунат сав потребан рад на допремању свих 
конструктивних склопова будућег пристаништа.  
Обрачун пауш. пауш. 1     

2 Шипови долфина         

  

Набавка, сечење, обрада, транспорт и монтажа челичних 
шипова од подужно варених цеви ø800*15mm, дужине 32m, 
č 0561 (С355). Шипови се чисте и премазују 
антикорозивним премазом према упутству произвођача, и 
уграђују им се папуче од лима дебљине 16mm. У цену 
урачунат сав потребан рад и материјал.  
Обрачун по kg. kg 74,302.00     

3 Шипови челичног понтона         

  

Набавка, сечење, обрада, транспорт и монтажа челичних 
шипова од подужно варених цеви ø800*15mm, дужине 32m, 
č 0561 (С355). Шипови се чисте и премазују 
антикорозивним премазом према упутству произвођача, и 
уграђују им се папуче од лима дебљине 16mm. У цену 
урачунат сав потребан рад и материјал.  
Обрачун по kg. kg 37,151.00     

4 Шипови понтона 1 i 2         

  

Набавка, сечење, обрада, транспорт и монтажа челичних 
шипова од подужно варених цеви ø800*15mm, дужине 32m 
i 30m, č 0561 (S355). Шипови се чисте и премазују 
антикорозивним премазом према упутству произвођача и 
уграђују им се папуче од лима дебљине 16mm. 
У цену урачунат сав потребан рад и материјал.  
 Обрачун по kg. kg 44,117.00     

5 Шипови ослонца 2         

  

Набавка, сечење, обрада, транспорт и монтажа челичних 
шипова од подужно варених цеви  ø406*8mm, дужине 11m, 
č0561. Шипови се чисте и премазују антикорозивним 
премазом према упутству произвођача, и уграђују им се 
папуче од лима дебљине 12mm. У цену урачунат сав 
потребан рад и материјал.  
Обрачун по kg. kg 3,455.00     

6 Разупоре и пречаге-укрућења шипова          

  

Набавка, сечење, обрада, транспорт и монтажа разупора и 
пречага од цевастих профила, ø609.6*15mm и 406*8mm , 
č0561. Профили се чисте и премазују антикорозивним 
премазом према упутству произвођача. У цену урачунат сав 
потребан рад и материјал.  
Обрачун по kg. kg 35,615.00     
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7 Побијање шипова         

  

Побијање свих горе наведених шипова пловном макаром, 
до задате коте или према динамичкој носивости терена 
датој од стране пројектанта. Предвидети и придржавање 
истих током побијања. Извођач је дужан да води извештај о 
побијању сваког шипа понаособ. У цену урачунат сав 
потребан рад.  
Обрачун по m'. m' 580.00     

   РАДОВИ НА ШИПОВИМА УКУПНО:         

            

IV РАДОВИ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ         

            

1 Прелазни мостови         

  

Набавка, сечење, обрада, транспорт и монтажа комплетне 
челичне решеткасте конструкције 3 прилазна моста дужине 
16.6m, осовинске ширине 1.9m и укупне висине 1.4m . 
Материјал č 0361. Конструкција се комплет чисти и 
припрема, а затим премазује у два слоја антикорозивним 
премазима.У цену урачунат сав потребан рад и материјал.  
обрачун по kg. kg 7,500.00     

            

2 Решеткасто челично газиште         

  

Израда,транспорт и монтажа решеткастог челичног 
поцинкованог газишта, носећа ламела висине 40mm промер 
окца 30*30mm, са носивошћу предвиђеном пројектом. 
Позицијом предвидети и помоћни материјал ослањања 
газишта. У цену урачунат сав потребан рад и материјал.  
Обрачун по m² . m² 100.00     

            

3 Централни челични понтон         

  

Израда транспорт и монтажа, челичног понтона за 
прихватање путника са пловила, димензија 50*4*1.50m, у 
свему према радионичком цртежу. Цена предвиђа сву 
пропратну, везну и заштитну опрему.   У цену урачунат сав 
потребан рад и материјал. 
 Обрачун се врши по kg. kg 44,000.00     

            

4 Понтон 1         

  

Израда, транспорт и монтажа,ослоначког понтона са 
причврсним вођицама, димензија 8*4*1.35m од челика  
č0361, према захтевима из пројекта. Конструкција је 
опремљена одушцима, битвама  заштитном оградом, 
сливником, лествама и заштићена антикорозивним 
премазима по упутству произвођача. У цену урачунат сав 
потребан рад и материјал.  kg 8,000.00     
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Обрачун по kg. 

            

5 Понтон 2         

  

Израда, транспорт и монтажа,ослоначког понтона са 
причврсним вођицама, димензија 6*4*1.35m од челика  
č0361, према захтевима из пројекта. Конструкција је 
опремљена одушцима, битвама и заштитном оградом, 
сливником, лествама и заштићена антикорозивним 
премазима по упутству произвођача. У цену урачунат сав 
потребан рад и материјал.  
Обрачун по kg. kg 6,000.00     

6 Плутајући понтони долфина         

  

Израда, транспорт и монтажа,ослоначког понтона 
димензија, 5*5*0,95m од челика  č0361, према захтевима из 
пројекта. Конструкција је опремљена одушцима, битвама и 
заштитном оградом, сливником, лествама и заштићена 
антикорозивним премазима по упутству произвођача. У 
цену урачунат сав потребан рад и материјал.  
Обрачун по kg. kg 8,000.00     

7 Морнарске лестве         

  

Израда, транспорт и монтажа,морнарских лестви долфина, 
ширине 60cm од челика  č0361, према детаљима. 
Конструкција је заштићена антикорозивним премазима по 
упутству произвођача. У цену урачунат сав потребан рад и 
материјал.  
Обрачун по kg. kg 300.00     

8 Прелазне конструкције         

  

Израда, транспорт и монтажа, прелазних конструкција са 
заштитном оградом између централног челичног понтона и 
долфина као и рампи између ослонаца и прилазних мостова 
од челика č0361. Конструкција је заштићена 
антикорозивним премазима по упутству произвођача. У 
цену урачунат сав потребан рад и материјал.  
Обрачун по kg. kg 1,000.00     

9 Челичне обујмице         

  

Израда и монтажа челичних обујмица у свему према детаљу 
из пројекта. У цену урачунат сав потребан рад и материјал.  
Обрачун по ком. ком. 10     

  РАДОВИ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УКУПНО:         

V АРМИРАЧКО-БЕТОНСКИ  РАДОВИ         

1 Обални опорац         

  

Оплата, армирање и бетонирање АБ обалног опорца 
правоугаоног пресека, димензија стопе b/h/l=1.4/1.5/3m. 
Материјал МB 30, B500. У цену урачунат сав потребан рад 
и материјал.         

   Обрачун се врши по m³ бетона. m³ 6.30     
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   Обрачун се врши по kg арматуре kg 100.00     

2 АB јастук         

  

Оплата, армирање и бетонирање АB ослоначког јастука над 
шиповима ослонца 2, димензија b/h/l=4/0.7/2.5m. Оплата 
4m²/m³ бетона. Материјал МB 30, B500. У цену урачунат 
сав потребан рад и материјал.         

   Обрачун се врши по m³ бетона. m³ 7.00     

   Обрачун се врши по kg арматуре kg 700.00     

            

3 Израда и монтажа арматурних кошева         

  

Израда и монтажа арматурних кошева, арматура B500 који 
се постављају унутар свих шипова. У цену урачунат сав 
потребан рад и материјал. 
 Обрачун се врши по kg арматуре. kg 49,700.00     

4 Испуна шипова бетоном         

  

Испуна свих шипова бетоном МB 30.У цену урачунат сав 
потребан рад и материјал. 
 Обрачун се врши по m³ бетона. m³ 260.00     

  АРМИРАЧКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ  УКУПНО:         

VI ОСТАЛИ  РАДОВИ         

1 Одбојничка гума         

  

Набавка, израда, монтажа одбојничке гуме према 
препоруци произвођача димензија ø600mm. Укупна дужина 
гума је 75m. Одбојничка гума се поставља до воде на 
долфинску конструкцију, према детаљима. 
 Обрачун се врши по m'. m' 75.00     

2 Канцеларијске просторије         

  

Израда, транспорт, монтажа и позиционирање 
канцеларијских просторија са санитарним чворовима у 
виду два претходно склопљена контејнера. Ценом 
обухватити сву потребну пловну опрему и механизацију за 
транспорт и позиционирање. Цена по комаду. 
 Обрачун се врши по комаду ком. 2     

3 Ограда централног челичног понтона         

  

Набавка материјала, радионичка израда, транспорт пловним 
средством и монтажа предвиђене челичне ограде на 
централном челичном понтону. Ценом обухватити сав 
материјал, транспорт и рад.  
Обрачун се врши по m'. m' 60.00     

4 
Израда газишне површине на мостовским 
конструкцијама         

  

Набавка и монтажа газишне површине на мостовским 
конструкцијама. Газишна површина се изводи од 
композитног материјала отпорног на временске услове и са 
храпавом горњом површином.                          Ценом m² 100.00     
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обухватити набавку и монтажу. 
 Обрачун се врши по m². 

5 Израда пројекта изведеног објекта     

  

Након завршетка радова, извођач радова је дужан да уради 
пројекат изведеног објекта ( ПИО).  
Обрачун се врши паушално. паушал  1     

  ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО:         
 
 
 
 
 
 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А: 
      
I ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ 

      
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

      
III РАДОВИ НА ШИПОВИМА  

      
IV РАДОВИ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈ 

      
V АРМИРАЧКО-БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

      
VI ОСТАЛИ  РАДОВИ 

        

   УКУПНО (без ПДВ-а):    

      ПДВ :     

      УКУПНО (са ПДВ-ом):    
 

  

 
 
 
 
 
 
 
   

  ПОНУЂАЧ: 
      
          

 
 
 
 



                                                                                                 Јавно водопривредно предузеће ,,Београдводе“ 

Конкурсна документација – Отворени поступак –  
Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну - ОР-52/18 

Страна 42 од67 

 
 
 
 
 
 
 
 

З Б И Р Н А    Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ИЗГРАДЊА МЕЂУНАРОДНОГ ПУТНИЧКОГ 

 ПРИСТАНИШТА У ЗЕМУНУ 

   
      

I РАДОВИ - ЕЛЕКТРО   

II РАДОВИ - ХИДРОТЕХНИКА   

III РАДОВИ - КОНСТРУКЦИЈА   

  УКУПНО (без ПДВ-а):   

  ПДВ :   

  УКУПНО (са ПДВ-ом):   
   
   
   
  П О Н У Ђ А Ч : 
   
   
    
   

 
 
 
 
  
- ННааппооммееннее::  ппоодд  ццеенноомм  ссее  ппооддррааззууммеевваајјуу  ееллееммееннттии   ссттррууккттууррее  ццееннее  ттјј..  ууккууппннии  ттрроошшккооввии   ккоојјии  

ооббууххввааттаајјуу  ссввее  ззааввииссннее  ттрроошшккооввее,,  ккоојјии   јјее  ууппииссааннии  уу  ппоољљуу  ппооззиицциијјее  ––ЦЦееннее  ббеезз  ППДДВВ--аа,,    ииззнноосс  ППДДВВ--
аа,,  ии  ЦЦееннее  ссаа  ППДДВВ--оомм  ккоојјии  ччииннее  ссттррууккттуурруу  ццееннее.. 
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Образац потврде референтног инвеститора 5.10а 
 
Назив инвеститора: __________________________________ 
Седиште:____________________________________________ 
Улица и број:________________________________________ 
Телефон: ____________________________________________ 
Матични број: _______________________________________ 
ПИБ:________________________________________________ 
 
 
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам,  
 

П О Т В Р Д У 
 

да је понуђач _______________________________________________________________  
                                                        ( назив и седиште понуђача )  
 
у току 2014, 2015, 2016 2017. и 2018  године рачунајући до дана у који је заказано отварање 
понуда за ЈН ОР-52/18 успешно реализовао радове  
 
____________________________________________________________________________________   
                                                     
                                                               (навести врсту-опис радова) 
у вредности од _______________________________________________, без ПДВ-а. 
 
Потврда се издаје на захтев понуђача _______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  
                                                   (назив и седиште понуђача )            
Који је успешно реализовао уговор број ________________________________________, на начин 
да је у свему и  (навести датум и заводни број уговора код инвеститора као и датум и број комплетне окончане 
ситуације) како је уговорено без примедби извршио напред описане радове. Ова потврда се издаје 
именованом понуђачу ради учешћа у јавној набавци радова ЈН ОР-52/18, Изградња међународног 
путничког пристаништа у Земуну, и у друге се сврхе не може користити.  
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
Место: ____________      Овлашћено лице инвеститора 
 
Датум : ____________                    М.П. __________________________  
 
Напомена:  
Понуђач ће образац потврде копирати у потребном броју примерака и доставити уз своју понуду за све инвеститоре 
појединачно. У прилогу овог обрасаца понуђачи су дужни да доставе и копију уговора чијом успешном реализацијом 
су оставрили овај услов финанисјког капацитета  

   
 
 
 
 



                                                                                                 Јавно водопривредно предузеће ,,Београдводе“ 

Конкурсна документација – Отворени поступак –  
Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну - ОР-52/18 

Страна 44 од67 

 
 
 
 

Образац потврде референтног инвеститора 5.10 
 
Назив инвеститора: __________________________________ 
Седиште:____________________________________________ 
Улица и број:________________________________________ 
Телефон: ____________________________________________ 
Матични број: _______________________________________ 
ПИБ:________________________________________________ 
 
 
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам,  
 

П О Т В Р Д У 
 

да је понуђач _______________________________________________________________  
                                                        ( назив и седиште понуђача )  
 
у току 2014, 2015, 2016., 2017. и 2018  године рачунајући до дана у који је заказано отварање 
понуда за ЈН ОР-52/18 успешно реализовао радове  
 
____________________________________________________________________________________   
                                                     
  (навести врсту-опис радова уз назнанку да ли је реконструкција или изградња објекта лучке 
инфраструктуре, односно пристаништа) 
 
На локацији __________________________________________ (навести место извођења радова) 
 
Потврда се издаје на захтев понуђача _______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  
                                                   (назив и седиште понуђача )            
Који је успешно реализовао уговор број ________________________________________, на начин 
да је у свему и  (навести датум и заводни број уговора код инвеститора као и датум и број комплетне окончане 
ситуације) како је уговорено без примедби инвеститора извршио напред описане радове. Ова 
потврда се издаје именованом понуђачу ради учешћа у јавној набавци радова ЈН ОР-52/18, 
Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну, и у друге се сврхе не може користити.  
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
Место: ____________      Овлашћено лице инвеститора 
 
Датум : ____________                    М.П. __________________________  
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 Образац бр. 6 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

 
Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да је сва захтевана опрема и 
механизација у исправном стању о чему достављамо стручни налаз о извршеном прегледу и 
провери опреме за рад у циљу утврђивања примене прописаних мера за безбедност и здравље 
на раду.  
 

 
р.бр. 

 

 
Механизација и опрема 

карактеристике 

 
комада 

 
уписати које 
правно лице 
пријављује 
поседовање 

 
уписати који су  

докази 
приложени 

 
1 

    

 
2 

    

 
3 

    

 
4 

    

 
5 

    

 
6 

    

 
7 

    

 
8 

    

 
9 

    

 
10 

    

 
11 

    

 
12 

    

 
13 

    

 
14 

    

 
 
 

Место и датум Овлашћени представник понуђача 
  

 
 Печат и потпис 
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Образац бр. 7 

 
На основу члана 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу: 
 
 

ИЗЈАВА  
О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским 

капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ОР-52/18 ради извршења уговора:  
Ред. 
бр. 

Захтевани кадровски 
капацитет 

Име и презиме 
запосленог 

Достављени докази којима се 
потврђује испуњеност 
захтеваног кадровског 
капацитета 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 
 
 
Напомена:  
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или 
више чланова групе понуђача сваки у своје име, а овај услов испуњавају заједно.  
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
подизвођач мора испуњавати и овај услов за део набавке чије извршење му је поверено. 
Приликом подношења понуде образац копирати у потребном броју примерака. 
 
 
Датум: 

Овлашћени представник понуђача 
М.П. 

      
Потпис овлашћеног лица 
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Образац пријаве за обилазак локација (5.11) 
 

 
______________________  (законски заступник заинтересованог лица, штампаним 
словима) молим да се у отвореном поступку јавне набавке радова број ЈН OР-52/18 , 
Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну омогући вршење увида 
представнику заинтересованог лица 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ (навести име и презиме лица 
које обилази локацију) 
 

 
 
 

РБ. 

 
Назив 
заинтересованог 
лица пун назив и 
адресу фирме, 
матични број и 
ПИБ 

Заводни број 
овлашћења 

Датум издавања 
овлашћења 

Име и Презиме Овлашћеног 
лица које треба да врши 
обилазак са контакт телефоном 

 
 
 
 
1. 

 
 
 
 

   

 

 
   
За обилазак локације заинтересована лица треба да доставе скиниран, потписан и печатиран 
образац 5.11, благовремено, на e-mail: slavica.sedlarevic@beogradvode.co.rs или непосредно на 
писарницу наручиоца.  
 
 
 
    У _______________, дана _______________                                                                                                                  
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                  Потпис законског заступника заинтересованог лица 
 
                                                              М.П.     ______________________________ 
 
 
 
 
 
Напомена: Обилазак објеката је обавеза сваког заинтересованог лица које жели да учествује у поступку јавне 
набавке, а извршени обилазак Наручилац ће потврдити потписивањем обрасца  о обиласку локације у случају 
подношења заједничке понуде потребно је да обилазак обаве сви чланови заједничке понуде и сви подизвођачи уколико 
се понуда подноси са подизвођачима.  
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Образац потврде о извршеном обиласку локације (5.12.) 
 
 
 
Заинтересовани понуђач, _________________________________________________  
___________________________________________________________________________(навести 
пун назив и адресу фирме, матични број и ПИБ) је по извршеној најави дана __________.2018. 
године, коју је наручилац примио на e-mail: slavica.sedlarevic@beogradvode.co.rs  дана (или преко 
писарнице),  извршио обилазак локације и сагледавање свих позиција из техничког дела 
предметне конкурсне документције дана _____________ године у времену од  ____ часова до 
_____ часова. Обиласку је у име заинтересованог понуђача присуствовао 
____________________________________________________ (име и презиме представника, 
заинтересованог лица). 
 
Приликом обиласка представник заинтересованог понуђача се детаљно упознао са условима за 
извођење предметних радова и сагледао све посебне захтеве појединачних локација из техничких 
спецификација у јавној набавци радова ЈН OР-52/18 , Изградња међународног путничког 
пристаништа у Земуну. 
 
 
 
 
У _________________, дана ________.2018.г. 
 
 
 
 

Потпис члана комисије 
наручиоца 

М.П. Потпис овлашћеног лица 
понуђача: 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Обилазак објеката је обавеза сваког потенцијалног понуђача који жели да учествује у поступку јавне 
набавке, а извршени обилазак ће потврдити овлашћено лице наручиоца потписивањем овог обрасца у случају 
подношења заједничке понуде потребно је да обилазак обаве сви чланови заједнићке понуде и сви подизвођачи.  
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Модел уговора 
 

УГОВОР О ИЗГРАДЊИ МЕЂУНАРОДНОГ ПУТНИЧКОГ  
ПРИСТАНИШТА У ЗЕМУНУ 

 
1. Јавно водопривредно предузеће «Београдводе» са седиштем у Београду, ул. Светозара 

Ћоровића 15., које заступа в.д.директора Ненад Ђинђић, дипл.инж.(у даљем тексту 
Наручилац)  
и 

2. Агенције за управљање лукама,  са седиштем у Београду, ул.Немањина 4. коју заступа 
в.д. директора Вук Перовић ( у даљем тексту: Инвеститор ) 
и 

3. ___________________________        са седиштем у __________________ ул._____________ 
бр.___  кога заступа ______________________________________: (у даљем тексту: 
Извођач радова) 

 
У даљем тексту заједно: Уговорне стране. 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Уговорне стране сагласно констатују да је:  
 
- ЈВП“Београдводе“ закључило уговор са Министарством трговине, туризма и 

телекомуникација, са седиштем у Београду, заведен под бројем 401-00-1644/1/2017-08 
од 05.12.2017. године, а заведеног код Наручиоца под бројем 5042 од 11.12.2017. 
године, као део Пројекта „Унапређење инфраструктуре за развој туризма у граду 
Београду“, којим се суфинансира изградња међународног путничког пристаништа у 
Земуну, 

- ЈВП »Београдводе» закључило уговор са Градском општином Земун (као 
финансијером) и Агенцијом за управљање лукама из Београда (као Инвеститором), 
заведен код Наручиоца под бројем 1820 од 24.04.2018.године, којим се суфинансира 
изградња међународног путничког пристаништа у Земуну, 

- Наручилац је дужан да обезбеди стручни надзор у току извођења радова који су 
предмет ове јавне набавке, 

- Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 
______________од _______2018. године, спровео поступак јавне набавке чији је 
предмет извођење радова на изградњи међународног путничког пристништа у Земуну, 
ЈН број: ____2018; 

- Извођач доставио Понуду број _____ од ______. године, која чини саставни део овог 
уговора; 

- Наручилац  Одлуком о додели уговора број _________од _______.године, доделио 
Извођачу Уговор о извођењу радова на изградњи међународног путничког пристништа 
у Земуну. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи међународног путничког 
пристништа у Земуну, десна обала реке Дунав, на стационажи km 1173 + 140, на кат.парцелама 
број  2402 и 2636 К.О. Земун. 
 Извођач се обавезује да изврши предмет Уговора из става 1. овог члана, у складу са 
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одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и 
стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних 
правила своје струке, у свему према Понуди број _______ од ______године, која је саставни део 
овог Уговора. 

                                               ВРЕДНОСТ УГОВОРА 
Члан 2. 

Уговорне стране сагласно утврђују да уговорена вредност (цена) извођења радова на 
изградњи међународног путничког пристаништа у Земуну износи 
укупно__________(словима:_________________________) динара без ПДВ-а, односно 
_____________(словима: ______________________) динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност из става 1. овог члана добијена је на основу јединичних цена и 
количина из Понуде Извођача број: ____________ од __________. године (у даљем тексту: 
Понуда). 

Уговорена вредност из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати услед повећања 
цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности радова и услуга неопходних за извршење овог уговора, цена обухвата и 
трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, 
осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.  

 
                                   НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА 

          Члан 3. 
 Наручилац се обавезује да Извођачу исплати укупну уговорену вредност из члана 2. овог 
уговора на следећи начин:  
 1) аванс у висини од_____ (максимално 30%,) од укупно уговорене вредности, у износу од 
___________динара без ПДВ (словима:_______________) од дана када Извoђач достави 
Наручиоцу:  
- предрачун (авансна ситуација) у 6 (шест) истоветних примерака, 
- банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 15. овог Уговора, 
- банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 15. овог Уговора. 
У случају ранијег правдања целокупног износа аванса, Наручилац ће Извођачу радова вратити 
средство обезбеђења – банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања. 
 Извођач се обавезује да примљени аванс правда кроз све привремене ситуације које 
испоставља Наручиоцу, умањењем износа у тим привременим ситуацијама, с тим да укупан 
примљени аванс мора бити оправдан најкасније закључно са последњом привременом ситуацијом.  

2) по месечним испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној 
ситуацији, које су сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из Понуде и потписаним и овереним од стране Стручног надзора. 

Наручилац се обавезује да Извођачу врши плаћања по испостављеним ситуацијама  у року 
од 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12 и 
68/15), под условом да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Под исправно испостављеном ситуацијом из става 2. овог члана сматра се ситуација која 
поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству и 
ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. 
закон), пореских прописа и других прописа који уређују ову област. 
  Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Извођача__________________-отворен код 
пословне банке____________________. 

Уколико Наручилац, Инвеститор и/или Стручни надзор делимично оспоре испостављене 
ситуације, Наручилац је дужан да исплати неспорни део ситуације,а спорни део ће се решити кроз 
следећу привремену ситуацију, уколико се Уговорне стране другачије не договоре. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске 
књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију, 
Извођач доставља вршиоцу стручног надзора који ту документацију чува дo примопредаје радова 
и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје 
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без права на приговор.   
У случају да, у току извршења овог уговора, пословни рачун из става 4. овог члана буде 

угашен или промењен, привредно друштво се обавезује да благовремено и писменим путем 
обавести Наручиоца о новом броју пословног рачуна и називу банке код којег је тај рачун 
отворен, ради плаћања по овом уговору. 

Члан 4. 
Привремене ситуације и окончану ситуацију, у 6 (шест) примерака, Извођач радова  

испоставља Стручном надзору до 10-тог у месецу за извршене радове у претходном календарском 
месецу.  

Окончану ситуацију Извођач радова подноси по завршетку радова, извршеном техничком 
прегледу, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну, и достављању 
гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.  

За извођење радова наведених у члану 1. овог Уговора, уз привремене ситуације и 
окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу и Инвеститору, преко 
Стручног надзора: 

 фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним 
радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од 
стручног надзора; 

 фотокопије листова грађевинског дневника за претходни месец, за који се испоставља 
ситуација, обострано потписане и оверене; 

 фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у 
ситуацији, оверене од стране стручног надзора; 

 уз сваку привремену месечну ситуацију Извођач радова је дужан да достави динамички 
план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у 
реализацији. 
Уз окончану ситуацију, Извођач радова је дужан да достави и гаранцију банке за 

отклањање недостатака у гарантном року. 
Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим 

прилозима из овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена 
комплетна документација. 

 
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

 
      Члан 5. 

Извођач се обавезује да изградњу међународног путничког пристништа у Земуну, који је 
предмет овог уговора заврши  у року од _______________ дана (не може бити краћи од 120 дана 
нити дужи од 180 дана) почев од дана увођења понуђача у посао, који дан се записнички 
констатује. 

Увођење извођача у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, 
Инвеститора, Извођача и Стручног надзора. Датум увођења у посао Стручни надзор уписује у 
грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извођача извршено даном кумулативног 
стицања следећих услова:  

- да је Наручилац предао валидну техничку документациу и грађевинску 
дозволуИзвођачу; 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту; 
- да је Извођач извршио испитивање акваторије на постојање неексплодираних 

убојитих средстава и предузео све неопходне мере за њихово евентуално уклањање. 
Утврђени рокови се не могу мењати без писане сагласности Наручиоца. 
Уплата аванса није услов за увођење Извођача у посао. 

  
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО  

НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МЕЂУНАРОДНОГ ПУТНИЧКОГ 
ПРИСТАНИШТА У ЗЕМУНУ 
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Члан 6. 
Изабрани Понуђач је у обавези да, пре започетих радова, изврши испитивање акваторије на 

постојање неексплодираних убојитих средстава и њихово евентуално уклањање. Дужан је да 
ангажује предузеће које обавља ту врсту посла и које поседује решење МУП-а Србије – Сектор за 
вандредне ситуације за обављање те врсте послова. 
 

Извођач се уводи у посао на извођењу радова на изградњи међународног путничког 
пристништа у Земуну, кад се испуне следећи услови:   

- да је Извођач,  у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, доставио 
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла; 

-    да је Наручилац, најкaсније у року од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора, предао 
Извођачу валидну техничку документацију и грађевинску дозволу; 

О увођењу Извођача у посао, односно о дану испуњавања свих услова из става 1. овог 
члана, сачињава се посебан записник и то се констатује у грађевинском дневнику. 
 Уколико Извођач не приступи извођењу радова из става 1. овог члана, ни 7-ог (седмог) 
дана од дана сачињавања записника из става 2. овог члана, сматраће се да је Извођач уведен у 
посао 7-ог (седмог) дана 
  

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 7. 
Динамика извођења радова одвија се у складу са Програмом радова, који је одобрен од 

стране Наручиоца и Инвеститора 
Извођач се обавезује да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, 

достави Наручиоцу и Инвеститору Програм радова на одобрење. 
Програм радова приказуј, Инвеститору  опште методе, организацију, редослед и динамику 

извршења свих активности на извођењу радова, са јасно дефинисаним међуроковима у уговореној 
динамици радова. 

Извођач је обавезан да врши ажурирање Програма радова, уз сагласност стручног надзора. 
Ажурирани Програм радова представља стварно напредовање радова, на свакој 

активности, као и утицај постигнутог напредовања радова на динамику преосталих радова, 
укључујући све промене у даљем редоследу активности. 

  У случају да се не испуњава предвиђена динамика радова, у складу са одобреним 
Програмом радова, Извођач је обавезан да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 
више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде. 

Наручилац може, на основу писаног обавештења Стручног надзора, дати налог Извођачу за 
одлагање почетка или напредовања одређене фазе радова, односно активности на извођењу 
радова, којима се привремено одступа од динамике или редоследа радова утврђених Програмом 
радова. 

ЗАВРШЕТАК РАДОВА  
 

Члан 8. 
 Под даном завршетка радова сматра се дан када Стручни надзор констатује у грађевинском 
дневнику да су радови спремни за технички преглед. 

Извођач је обавезан да, у року који не може бити дужи од 180 од дана увођења у посао, 
достави Наручиоцу писану изјаву о спремности радова за технички преглед.  
 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног 
рока због околности које су настале у време доцње његовом кривицом. 
 

ИЗМЕНА УГОВОРА 
 

Члан 9. 
Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 

Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набвке повећати обим предмета набавке, 
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с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог Уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде веће од 
вредности из члана 39. став 1 Закона о јавним набавкама. 
Рок за завршетак радова се може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева 
Извођача, уз претходну писану сагласност Стручног надзора, услучајевима који онемогућавају 
завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу стварање додатних 
трошкова за Извођача, и то:  

-прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача; 
-елементарних непогода и дејства више силе; 
-измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или уз његову сагласност. 

 Захтев из става 1. овог члана, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два)дана од дана 
сазнања за околности из става 1. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека 
коначног рока за завршетак радова.  

Извођач нема право на продужење рока из разлога повезаних са извођењем радова који су 
предмет овог Уговора у следећим случајевима: 

 ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у 
време када је био у доцњи; 

 атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време покретања 
поступка јавне набавке на основу које је закључен овај Уговора. 
Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми анекса 

уговора. 
                                                   
                                               ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 
Члан 10. 

Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац  има обавезу да: 
- обезбеди вршење Стручног надзора над извођењем радова; 
-   пре почетка извођења радова на градилишту, из реда вршиоца услуге Стручног надзора, 

писаним актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, 
као и да обезбеди израду Плана превентивних мера, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу 
на раду на привременим или покретним градилиштима (у даљем тексту: Уредба, „Службени 
гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10); 

-  најкасније 15 (петнаест) дана пре почетка радова на градилишту обезбеди да координатор 
за безбедност и здравље на раду, надлежној инспекцији рада достави Пријаву градилишта, а 
копију те пријаве постави на видно место на градилишту у складу са чланом 9. Уредбе;  

-  уз присуство Стручног надзора, Извођача уведе у посао, на начин и у роковима из члана 6. 
овог уговора; 

- да редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене признате радове на основу 
привремених ситуација и окончане ситуације; 

-  учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун, заједно са Стручним 
надзором и Извођачем; 

-   обезбеди технички преглед објекта за потребе добијања употребне дозволе за објекат. 
 

                                           ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
 

Члан 11. 
Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу да: 

- радове који су предмет овог уговора изведе са пажњом доброг привредника,  у складу са 
важећим прописима, техничким прописима, правилима струке, грађевинском дозволом, 
Техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда 
Наручиоцу: 

-прибави све потребне сагласности- услове од надлежних органа за извођење предметних 
радова; 

- обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 
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грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 
извршење радова који су предмет овог уговора; 

- по пријему Техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави 
примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене 
или достављене примедбе, неће бити узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење 
радова; 

- донесе Решења о именовању одговорних извођача радова, за све предвиђене врсте радова 
из Понуде,у складу са  Законом о планирању и изградњи и да иста заједно са личним лиценцама 
одговорних извођача радова достави Наручиоцу, Инвеститору и Стручном надзору; 

- предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје 
запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена, 
у складу са Уредбом; 
      -    уредно води сву документацију у складу са законом и другим прописима, који уређују ову 
област; 

- поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извештаја 
Стручног надзора и да,о свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова; 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења 
радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

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

- гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим 
да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове мора да приступи, најкасаније у 
року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман 
за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци; 

- да обезбеди Пројекат изведеног објекта у складу са одредбама Закона о планирању и 
изградњи и подзаконским актима и да сноси све трошкове који настају у вези са тим. 
 -   обезбеди и истакне на видном месту, о свом трошку, градилишну таблу са подацима у складу 
са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник 
РСˮ, број 22/15). 
 

Члан 12. 
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која 

мора да садржи: 
-податке о објекту који се гради; 
-одговорном пројектанту; 
-број грађевинске дозволе, 
-податке о Наручиоцу, Инвеститору и надзорном органу; 
-почетак и рок завршетка радова. 
 

Члан 13. 
Извођач је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора достави 

Наручиоцу, Инвеститору и Стручном надзору детаљан динамички план, у шест примерка, по два 
за Наручиоца и Стручни надзор. 

 
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 
Члан 14. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла 
 
           Извођач се обавезује да приликом закључења уговора а најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана од дана обостраног потписивања Уговора, а пре извршења, као одложни услов из члана 74. 
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Став 2.Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр.29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр.1/2003- Уставна повеља), као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу безусловну (без права на 
приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење послау 
износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а.   
Банкарска гаранција мора трајати најмање 60 (шездесет) календарских дана дуже од рока 
одређеног за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција 
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. 
Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој 
Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике 
Србије.  
У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој 
Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену 
Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. 
У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач 
може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 
 
Извођач се обавезује да најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана обостраног потписивања 
Уговора, а пре извршења, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног 
плаћања преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини 
аванса од 30% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора бити безусловна (без права на 
приговор) и на први писани позив наплатива са  роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим 
од рока за извршење уговора из члана 5. овог уговора.  
 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Наручилац ће банкарску гаранцију 
из ове тачке вратити Извршиоцу након израде записника о примопредаји и достављања банкарске 
гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 
У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој 
Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике 
Србије.  
У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој 
Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену 
Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. 

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 
(осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, 
достави банкарске гаранције за повраћај аванса и добро извршење посла са новим периодом 
важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова.  

Услучају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те 
гаранције се не може смањити. 

Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења 
наведених банкарских гаранција, Наручилац активира банкарске гаранције и шаље их на наплату 
пословној банци Извођача. 

 
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 
Изабрани понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року, која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први 
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позив  издата у висини од 5% од укупно уговорене цене без ПДВ-а са роком важења 5 (пет) 
календарских дана дужим од уговореног гарантног рока с тим да евентуални продужетак рока 
важења уговора има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције. 
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, Извођач доставља у року од 10 
дана након примопредаје радова а најкасније 5 (пет) дана пре истека банкарске гаранције за добро 
извршење посла. Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.  
Предаја банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, је један од услова за оверу 
окончане ситуације. 
Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења 
банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац активира банкарску 
гаранцију и шаље је на наплату пословној банци Извођача. 

Наручилац стиче право да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року, ако Извођач не отпочне са отклањањем недостатака, најкасније у 
року од 5(пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и Инвеститора да то учини и ако 
их не отклони у року и на начин како је то одређено у писаном захтеву Наручиоца и Инвеститора. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Понуђач је 
обавезан да Наручиоцу достави контрагаранцију домаће банке.   

Све банкарске гаранције из овог члана морају имати клаузулу да је гаранција неопозива, 
безусловна и наплатива на први позив без приговора. 

 
КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА 

 
Члан 15. 

Извођач је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе квалитетно и  у свему 
према техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и према правилима 
струке. 

Извођач је дужан да у објекат који је предмет овог уговора уграђује материјале и опрему 
који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују 
одговарајуће исправе о усаглашености (сертификати и сл.). 

Извођач је обавезан да, о свом трошку, изврши сва потребна испитивања материјала и 
опреме из става 2. овог члана, као и контролу њиховог квалитета, или да обезбеди да се та 
испитивања и контроле обаве од стране одговарајућих контролних тела, односно тела за 
оцењивања усаглашености, која су акредитована или именована у складу са посебним прописима.  
 За квалитет укупно уграђеног материјала и опреме, Извођач мора да има сертификате 
квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 
пројектном документацијом. 
 Кад постоји основана сумња или се утврди да материјал или опрема која је намењена за 
уградњу или је уграђена у објекат који је предмет овог уговора, не испуњава захтеве из техничких 
прописа, стандарда или не испуњава друге захтеве из ст. 1. и 2. овог члана, вршилац стручног 
надзора ће забранити њихову употребу, док се не изврше потребне провере од стране 
одговарајућег контролног или другог тела из става 3. овог члана, чији налаз су дужне да прихвате 
обе уговорне стране.  
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и опреме, 
као и контролу њиховог квалитета, а одговоран је за сву штету уколико употреби материјал и 
опрему која не одговара захтевима квалитета и другим захтевима из ст. 1. и 2. овог члана. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта који 
је предмет овог уговора, Наручилац и Инвеститор имају право да захтевају од Извођача, а Извођач 
је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са 
техничком документацијом и уговорним одредбама.  

Ако Извођач не поступи по захтеву Наручиоца и Инвеститора из става 7. овог члана и не 
поруши изведене радове у одређеном року, Наручилац има право да ангажује треће лице да 
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изврши рушење изведених радова и то о трошку Извођача, активирањем, односно наплатом 
банкарске гаранције за добро извршење посла или наплатом банкарске гаранције за отклањање 
недостатака у гарантном року. 

 
ГАРАНТНИ РОК 

 
Члан 16. 

Гарантни рок за квалитет изведених радова који су предмет овог уговора, износи _______  ( 
најмање две године а највише 5 година) године, рачунајући од дана примопредаје радова.  

За материјале и опрему које уграђује Извођач важи гарантни рок у складу са посебним 
прописом или гаранцијом произвођача тих материјала и опреме, ако је гарантни рок, који је 
наведен у гаранцији произвођача, утврђен у дужем трајању од прописане гаранције. 

Извођач је обавезан да, приликом примопредаје радова, Наручиоцу  преда писане гаранције 
произвођача за  уграђене материјале и опрему, заједно са упутствима за њихову употребу, што се 
констатује у записнику о примопредаји радова. 
 

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ  
 

Члан 17. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца и 

Инвеститора, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени или прописани   
квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном 
употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не отклони недостатке из става 1. овог члана, на начин и у роковима који су 
утврђени у члану 18. овог уговора, Наручилац и Инвеститор је овлашћен да активира, односно 
наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и да ангажује друго 
правно или физичко лице, односно извођача да те недостатке отклони. 

Ако наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, не могу да 
се у целини покрију трошкови отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац стиче 
право да од Извођача захтева накнаду штете до пуног износа стварне штете, што  Извођач 
прихвата и признаје.  
 

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

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ставом 3. овог члана признаје своју 
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале 
материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права 
приговора.  
 

                      ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ 
 

Члан 18. 
У случају да се у току извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за 

извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о томе одмах писаним путем обавести стручни 
надзор и Наручиоца и Инвеститора и да не започиње са извођењем тих радова све док за то, од 
Наручиоца не добије писану сагласност. 

Наручилац ће по пријему захтева из става 1. овог члана, уз писану сагласност Инвеститора, 
издавати налоге за неопходне измене и прилагођавање Техничке документације и уговореног 
предмера и предрачуна радова, што ће бити констатовано Анексом уговора. 

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке и издаје налоге без претходне сагласности 
Наручиоца, али је дужан да проверава основаност, опис и количине тих радова и са детаљним 
образложењем доставља Наручиоцу на усвајање. 
 

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
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Члан 19. 

Извођач може, без претходне сагласности Наручиоца, али уз писану сагласност стручног 
надзора, да изведе хитне непредвиђене радове, ако би њихово извођење било нужно због 
осигурања стабилности објекта који је предмет овог уговора или ради спречавања настанка штете, 
а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, односно променом тла, неочекиваном 
појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који нису предвиђени у 
Техниичкој документацији.  
 Извођач је дужан да о наступању околности из става 1. овог члана, истог дана када су те 
околности наступиле, обавести Наручиоца и Инвеститора, као и да Наручиоцу и Инвеститору, 
одмах по добијању, достави примерак или копију писане сагласности стручног надзора из става 1. 
овог члана.  

 
ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА 

 
Члан 20. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор, 
Наручиоца и Инвеститора искључиво у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца, Инвеститора и Стручног 
надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених количина радова, оверених у грађевинској књизи од стране Стручног надзора и 
усвојених јединичних цена из Понуде. 

Промене количина извршених радова у односу на количине из Понуде (вишкови и 
мањкови радова), не могу утицати на промену јединичних цена.  

Извођач се обавезује да прибави писану сагласност Стручног надзора, Наручиоца и 
Инвеститора за мањкове радова. 
 

Члан 21. 
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора. 
Изведени накнадни радови без закљученог Уговора су правно неважећи. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 
Члан 22. 

 Одмах по завршетку радова, Извођач писаним путем обавештава Стручни надзор и 
Наручиоца и Инвеститора да су радови који су предмет овог уговора завршени, као и да је дан 
завршетка радова констатован у грађевинском дневнику у смислу члана 8. овог уговора. 
 Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана 
достављања писаног обавештења из става 1. овог члана. 
 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,Инвеститора, 
Стручног надзора и Извођача. 
 Записник о примопредаји радова се сачињава истог дана када се врши примопредаја радова 
и потписују га овлашћени представници уговорних страна и стручног надзора. 
 Извођач је дужан да Наручиоцу, приликом примопредаје радова, преда попуњене 
одговарајуће табеле свих уграђених материјала и опреме у 3 (три) примерка, као и да Наручиоцу 
преда документацију из члaна 15. овог уговора и другу потребну  документацију, у складу са 
Законом о планирању и изградњи. 
 Записник о примопредаји садржи податке који су прописани тачком 113. Посебних узанси 
о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), а може да садржи и друге податке који су од 
значаја за изведене радове, а о којима се сагласе сви потписници тог записника. 

  Ако се у записнику констатују недостаци због којих Извођач треба о свом трошку да 
доради, поправи или поново изведе поједине радове, он је дужан да одмах приступи извођењу тих 
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радова. 
У случају да Извођач не приступи извршењу радова из става 7. овог члана, ни после 

писаног упозорења Наручиоца и не отклони недостатке у накнадно остављеном року од 5 (пет) 
дана по пријему позива иако их не отклони у споразумом утврђеном року, Наручилац и 
Инвеститор ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача. 

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 
Након извршене примипредаје радова Наручилац ће Инвеститору предати комплетну 

документацију везану за предметни објекат, као и Гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року. 

РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 23. 
Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 

15 (петнаест) дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске гаранције из члана 15 овог 
уговора као и уколико не достави полисе осигурања из члана 16 овог уговора. 

Наручилац може једнострано да раскине Уговор ако је над Извођачем покренут стечајни 
поступак или поступак ликвидације који није последица статусне промене, ако Извођач пренесе 
или уступи Уговор трећој страни супротно члану 30. овог уговора , или ако Извођач: 
- благовремено не достави средства обезбеђења из члана 15. овог Уговора; 
- неоправдано касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана; 
- не изводи радове у складу са Техничком документацијом; 
- из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 
- Уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 

квалитету наведеном у Понуди извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног 
надзора; 

- својом кривицом, пропусти да започне извођење радова који су предметовог уговора, касни 
или задржава напредовање радова, и након истека рока од 15 (петнаест) дана од дана пријема 
писаног упозорења Наручиоца; 

- не поступи на начин и у роковима из члана 9. овог уговора којим се предвиђа могућност 
продужења рока за завршетак радова; 

- не достави Наручиоцу Програм радова или ажурирани Програм радова на одобрење 
Наручиоцу или Стручном надзору или се супротно Уговору не придржава динамике извођења 
радова у складу са одобреним Пограмом; 

- пропусти да, у разумном року, поступи по писаном налогу Наручиоца и/илиСтручног надзора 
и отклони уочене недостатке што утиче на правилно извођење радова који су предмет овог 
уговора и/или на рок за завршетак извођења радова; 

- ангажује другог подизвођача супротно одредби члана 20. овог уговора; 
 

Члан 24. 
У случају једностраног раскида уговора, Наручилац има право да активира гаранцију банке 

за добро извршење посла, као и да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог 
извођача који је учествовао у поступку јавне набавке чији је предметизвођење радова на изградњи 
међународног путничког пристништа у Земуну, број јавне набавке ОР-52/18. 

Када наступи случај из става 1. овог члана, Извођач је обавезан да Наручиоцу надокнади 
штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова 
новог извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.  

У случају раскида уговора, Наручилац је дужан да плати Извршиоцу неспорно изведене радове, 
по доспелим, а неплаћеним испостављеним и овереним ситуацијама,  и у случају кад је Извршилац 
одговоран за раскидање Уговора. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да о свом трошку изведене радове обезбеди 
од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта, као и записник комисије о стварно 
изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном 
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уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 
уговора. 

Записнике из става 5. овог члана сачињава посебна комисија чијег председника и чланове 
именује Наручилац из реда представника Наручиоца, Инвеститора, Извођача и Стручног надзора. 
 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 
 

Члан 25. 
Извођач је дужан да, у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања 
писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о било којој промени у вези са испуњеношћу услова 
из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин. 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА  
Члан 26. 

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај уговор. 
Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим уговором, као и сам Уговор, Извођач 
ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза и не може их користити у друге сврхе без 
посебне писaне сагласности Наручиоца и Инвеститора 
           Изузетно од става 1. овог члана, Извођач може користити Уговор у сврху прибављања 
банкарских гаранција и полиса осигурања утврђених чл. 15 и 16. Уговора без посебне писане 
сагласности Наручиоца. 

ЗАБРАНА УСТУПАЊА И ЗАЛАГАЊА УГОВОРА 
 

Члан 27. 
Ниједна страна нема право да овај уговор или неку од својих права и обавеза из овог 

уговора уступи, прода, нити заложи права трећем лицу. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о 
грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
 

Члан 29. 
Све евентуалне спорове Уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума 

не дође, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду. 
 

Члан 30. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном 

достављања банкарских гаранција из члана 15. и полиса осигурања из члана 16.Уговора. 
 

Члан 31. 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни 
припадају по 2 (два) примерка.   
 
     ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                              НАРУЧИЛАЦ 
 
________________________ _____________________ 
 
 

ИНВЕСТИТОР 
 

____________________________________ 
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У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), као овлашћено лице  
 
_______________________________________________________ дајем следећу  
                            (Назив и седиште подносиоца) 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А  О  Н Е З А В И С Н О Ј   П О Н У Д И 
 

 
 
 
 
 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду 
у отвореном поступку – Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну, број јавне 
набавке ОР-52/18, поднео независно, без договора са другим подносиоцима понуда или 
заинтересованим лицима. 
 

 
 
 
  
  

 

 Датум:_____________________ м.п. 
 

Име и презиме овлашћеног лица 
понуђача 

 
 

____________________________ 
(штампано име и презиме) 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
____________________________ 

(пун потпис) 
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У складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл. Гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као 

овлашћено лице  
 
_______________________________________________________  дајем следећу  
                            (Назив и седиште подносиоца понуде) 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у свом досадашњем раду 
и при састављању понуде у отвореном поступку – Изградња међународног путничког 
пристаништа у Земуну, број јавне набавке ОР-52/18, поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.  

 

Датум:_____________________ м.п. Име и презиме овлашћеног лица 
понуђача 

 
 

____________________________ 
(штампано име и презиме) 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
____________________________ 

(пун потпис) 
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ИЗЈАВА ДА НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
 
 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нам није изречена мера  

забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде у отвореном поступку 

за извођење радова – Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну, број јавне 

набавке ОР-52/18. 

 

 

 

 

 

Датум:_____________________ м.п. Име и презиме овлашћеног лица 
понуђача 

 
 

____________________________ 
(штампано име и презиме) 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
____________________________ 

(пун потпис) 
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ИЗЈАВА  О  ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ СА ПОРТАЛА БЕЗ КОРЕКЦИЈА 
 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам конкурсну 

документацију за подношење понуда у отвореном поступку – Изградња међународног путничког 

пристаништа у Земуну, број јавне набавке ОР-52/18, преузео са Портала Управе за јавне набавке 

без икаквих корекција односно измена у садржини. 

 
 
 

Датум:_____________________ м.п. Име и презиме овлашћеног лица 
понуђача 

 
 

____________________________ 
(штампано име и презиме) 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
____________________________ 

(пун потпис) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 

 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да у подношењу понуде у 

отвореном поступку – Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну, број јавне 

набавке ОР-52/18 не наступамо са подизвођачем. 

 

 
 
 
 
 

Датум:_____________________ м.п. Име и презиме овлашћеног лица 
понуђача 

 
 

____________________________ 
(штампано име и презиме) 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
____________________________ 

(пун потпис) 
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ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ДА ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да наступамо као група 
подносилаца  заједничке понуде у отвореном поступку – Изградња међународног путничког 
пристаништа у Земуну, број јавне набавке ОР-52/18. Овлашћујемо члана групе 
_____________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред 
наручиоцем као водећи члан заједничке понуде. 
 
 

бр. Пун назив и седиште (адреса) 
члана групе 

врста послова које ће 
изводити члан групе 

потпис одговорног лица и 
печат члана групе 

1 

    

  

2 

      

3 

      

4 

      
 
 

5. 
 
 
 

   

 
 
Датум:  ______________________                              
        
 
Образац попуњавају, оверавају и потписују сви чланови групе заједничке понуде. 
Изјава се  попуњава само у случају  када група подноси заједничку понуду.  
Образац по потреби фотокопирати. 
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ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам приликом подношења 
понуде у отвореном поступку – Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну - број 
јавне набавке ОР-52/18,  имао следеће трошкове: 
  
 
ред.       

бр. 
Врста - назив трошка Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 УКУПНО:   

 

 

 

Датум:_____________________ м.п. Име и презиме овлашћеног лица 
понуђача 

 
 

____________________________ 
(штампано име и презиме) 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
____________________________ 

(пун потпис) 
 
 

Напомена: достављање ове изјаве није обавезно. 


