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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

1) ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Назив: Градска општина Нови Београд  
Адреса: Булевар Михаила Пупина бр. 167, Београд 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Александар Шапић, председник Градске општине 
Матични број: 1 7 3 3 1 1 3 2  
Порески идентификациони број: 1 0 1 6 6 6 8 5 1  
Интернет страница: www.novibeograd.rs   

 
2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке: Грађевински радови у циљу одржавања комуналног реда на 31 
локацији на територији Градске општине Нови Београд 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке  
Циљ поступка: Закључење уговора о јавној набавци 
Назив из општег речника набавке: Радови на нискоградњи или високоградњи 
Ознака из општег речника набавке: 45220000 
Број предмета јавне набавке: VII-404-1/2013-74 
 
3) КОНТАКТ 
Лице: Душан Петрић 
Служба: Одсек за послове јавних набавки, Одељење за буджет и финансије 
Телефон: 0113114523 
Еmail: javnenabavke@novibeograd.rs  
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II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
Техничку спецификацију чине: 
А) Списак локација за извођење грађевинских радова у циљу одржавања комуналног реда на територији 
Градске општине Нови Београдна 31 локацији, за потребе Градске општине Нови Београд; 
Б) Списак локација за извођење грађевинских радова у циљу одржавања комуналног реда на територији 
Градске општине Нови Београдна 31 локацији, за потребе Градске општине Нови Београд, са 
дефинисаним микролокацијама за извођење радова;  
В) Спецификација радова са количинама за сваку локацију, у циљу одржавања комуналног реда на 
територији Градске општине Нови Београд 

 
А) Списак локација за извођење грађевинских радова у циљу одржавања комуналног реда на територији 
Градске општине Нови Београдна 31 локацији, за потребе Градске општине Нови Београд 
Редни 
број АДРЕСА ЛОКАЦИЈЕ ВРСТА РАДОВА 

1. Отона Жупанчића 27 и 29  ( МЗ „Павиљони“) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

2. Луја Адмича 29 ( МЗ „Павиљони“) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

3. Луја Адмича 31 ( МЗ „Павиљони“) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

4. Булевар Арсенија Чарнојевића 180  ( МЗ „Студентски град“) СТЕПЕНИШТЕ 

5. Булевар Арсенија Чарнојевића 178  ( МЗ „Студентски град“) СТЕПЕНИШТЕ 

6. Народних Хероја 22 - 28 ( МЗ „Студентски град“) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

7. Студентска 43 ка Бул. Зорана Ђинђића 140 ( МЗ „Студентски град“) ПЛАТО 

8. Булевар Зорана Ђинђића 140 према терену ( МЗ „Студентски град“) ПЛАТО 

9. Зорана Ђинђића 138 према Студентска 37 ( МЗ „Студентски град“) ПЛАТО 

10. Студентска 27 према терену ( МЗ „Студентски град“) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

11. Отона Жупанчича 13 ( МЗ „Париске комуне“) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

12. Отона Жупанчича 15 ( МЗ „Париске комуне“) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

13. Отона Жупанчича 17 ( МЗ „Париске комуне“) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

14. Отона Жупанчича 20 ( МЗ „Париске комуне“) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

15. Отона Жупанчича 14 - 18 ( МЗ „Париске комуне“) ПЛАТО 

16. 
Бул. М. Миланковића 132 и Народних Хероја 63(МЗ „Стари 
аеродром“) 

ПЛАТО 

17. 
Бул. М. Миланковића 132 и Народних Хероја 63(МЗ „Стари 
аеродром“) 

ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

18. Булевар М. Миланковића  130-132(МЗ „Стари аеродром“) ПЕШ.СТАЗЕ/ПЛАТО 

19. Булевар Милутина Миланковића  130-132(МЗ „Стари аеродром“) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

20. Др Ивана Рибара 91 (Бежанијски блокови) ПЛАТО 

21. Др Ивана Рибара 87 (Бежанијски блокови) – 1  ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

22. Др Ивана Рибара 87 (Бежанијски блокови) – 2  ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

23. Др Ивана Рибара 87 (Бежанијски блокови) – 3 ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

24. Др Ивана Рибара 87 (Бежанијски блокови) – 4  ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

25. Гандијева 140 (Младост) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

26. Јурија Гагарина 120 (Бежанијски блокови) СТЕПЕНИШТЕ 

27. Нехруова 66 (Бежанијски блокови) СТЕПЕНИШТЕ 

28. Нехруова 78 (Бежанијски блокови) СТЕПЕНИШТЕ 



               
                 Р е п у б л и к а   С р б и ј а  
                 Градскa општинa Нови Београд  
                 Булевар Михаила Пупина 167                                                                                           Страница 5 од 86                                                                                                                             
 
 

29. Јурија Гагарина 218 (Бежанијски блокови) СТЕПЕНИШТЕ 

30. Јурија Гагарина 199 - 207 (Сава) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

31. Сурчинска 56ј  ПРИЛАЗНА УЛ. 
 
 
Б) Списак локација за извођење грађевинских радова у циљу одржавања комуналног реда на територији 
Градске општине Нови Београдна 31 локацији, за потребе Градске општине Нови Београд, са 
дефинисаним микролокацијама за извођење радова;  
 
Локација 1: Отона Жупанчича 27 и 29   Објекат: Пешачка стаза 

Легенда: __________ Локација 1
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Локација 2: Луја Адамича 29  Објекат: Пешачка стаза 
Локација 3: Луја Адамича 31  Објекат: Пешачка стаза 

Легенда: __________ Локација 2, __________ Локација 3 
 
Локација 4: Бул. А. Чарнојевића 180   Објекат: Степениште 

Легенда: _____Локација 4; 
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Локација 5: Бул. А. Чарнојевића 178   Објекат: Степениште 

Легенда: _____Локација 5; 
 
 
 
Локација 6: Народних Хероја 22-28   Објекат: Стазе у дечијем парку 

Легенда: _____Локација 6; 
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Локација  7: Студентска 43 према Бул. З. Ђинђића 140 Објекат: Плато 
Локација  8: Бул.З. Ђинђића 140 према спротском терену Објекат: Плато 
Локација  9: Бул.З. Ђинђића 138 према Студентској 37 Објекат: Плато 
Локација 10: Студентска 27 према спортском терену  Објекат: Пешачка стаза 

Легенда: _____Локација 7; _____ Локација 8; _____ Локација 9; _____Локација 10; 
 
Локација 11: Отона Жупанчича 13   Објекат: Пешачка стаза 
Локација 12: Отона Жупанчича 15   Објекат: Пешачка стаза 
Локација 13: Отона Жупанчича 17   Објекат: Пешачка стаза 

Легенда: _____Локација 11; _____Локација 12; _____ Локација 13; 
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Локација 14: Отона Жупанчича 20   Објекат: Пешачка стаза 
Локација 15: Отона Жупанчича 14-18   Објекат:Плато 

 
Легенда: _____Локација 14; _____Локација 15; 
 
 
Локација 16: Бул. М. Миланковића 132 ка Народних Хероја 63 Објекат: Плато 
Локација 17: Бул. М. Миланковића 132 ка Народних Хероја 63 Објекат: Пешачка стаза 

Легенда: _____Локација 16; _____Локација 17; 
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Локација 18: Бул. М. Миланковића 130-132  Објекат: Пешачке стазе на платоу 
Локација 19: Бул. М. Миланковића 130-132  Објекат:Пешачка стаза 
 

Легенда: _____Локација 18; _____Локација 19; 
 
 
Локација 20: Др Ивана Рибара 91   Објекат: Плато 

Легенда: _____Локација 20; 
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Локација 21: Др Ивана Рибара 87   Објекат: Пешачка стаза - 1 
Локација 22: Др Ивана Рибара 87   Објекат: Пешачка стаза - 2 
Локација 23: Др Ивана Рибара 87   Објекат: Пешачка стаза - 3 
Локација 24: Др Ивана Рибара 87   Објекат: Пешачка стаза - 4 

Легенда: _____Локација 21; _____Локација 22; _____ Локација 23; _____ Локација 24; 
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Локација 25: Гандијева 140 према станици превоза  Објекат: Пешачка стаза 

Легенда: _____Локација 25; 
 
 
Локација 26: Јурија Гагарина 120   Објекат: Степениште 

Легенда: _____Локација 26; 
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Локација 27: Нехруова 66    Објекат: Степениште 
Локација 28: Нехруова 78    Објекат: Степениште 

Легенда: _____Локација 27; _____Локација 28; 
 
 
Локација 29: Јурија Гагарина 218  Објекат: Степениште 

Легенда: _____Локација 29; 
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Локација 30: Јурија Гагарина 199-207   Објекат: Пешачка стаза 
 

Легенда: _____Локација 30; 
 
 
Локација 31: Сурчинска 56ј    Објекат: Прилазна улица 

 
Легенда: _____Локација 31; 
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В) Спецификација радова са количинама за сваку локацију, у циљу одржавања комуналног реда на 
територији Градске општине Нови Београд; 

 
Локација1 : Отона Жупанчића 27 и 29  ( МЗ „Павиљони“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат: Пешачке стазе 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере Количина 

1 

Maшинско и ручно рушење армирано бетонских 
постојећих стаза дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални 
транспорт до 20м, утовар у камион и одвожење шута на 
градску депонију до 35км са свим трошковима који  иду 
на терет извођача. 
Димензије: 
1,70м x 14,80м х 0.2 х kr 2 
1,70м x 14,80м х 0.2 х kr 2 

М
3 20,12 

2 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично 
заменити подлогу уколико буде потребе, у цену 
урачунати утовар и одвоз старе подлоге, набавку и 
уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све ручне 
хоризонталне и вертикалне транспорте који су потребни 
за извођење ове позиције радова. 
Димензије: 
1,70м x 14,80м 
1,70м x 14,80м 

М
2 50,32 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон 
обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. 
Предвидети ободну оплату са четири стране, 
бетонирати и шаловати по шах пољима или исећи 
дилатације на потребном растојању, два дана након 
бетонирања. Армирати мрежом Q188 у доњој зони, са 
свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену 
урачунати формирање и расформирање градилишта, 
као и завршно чишћење околине након завршетка 
радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и 
не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, 
обезбедити и потребну сигнализацију као и привремене 
пешачке стазе током извођења радова. 
Димензије: 
1,70м x 14,80м 
1,70м x 14,80м 

М
2 50,32 
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Локација 2 : Луја Адмича 29 ( МЗ „Павиљони“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат: Пешачка стаза 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од бетонских 
коцки дебљлине 20цм МБ 30, хоризонтални транспорт до 
20м, утовар у камион и одвожење шута на градску депонију 
до 35 кмса свим трошковима који иду на терет извођача. 
Димензије  
1,40м  х  9,50м х 0.2 х KR 2  

М
3 5,32 

2 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично 
заменити подлогу уколико буде потребе, у цену урачунати 
утовар и одвоз старе подлоге, набавку и уградњу нове од 
шљунка, у цену предвидети све ручне хоризонталне и 
вертикалне транспорте који су потребни за извођење ове 
позиције радова. 
Димензије  
1,40м  х  9,50м 

М
2 13,3 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину равно 
испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
оплату са четири стране, бетонирати и шаловати по шах 
пољима или исећи дилатације на потребном растојању, два 
дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у доњој 
зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену 
урачунати формирање и расформирање градилишта, као и 
завршно чишћење околине након завршетка радова. Током 
радова обезбедити мере да се сачува и не оштети 
зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије: 
1,40м x 9,50 м. 

М
2 13,3 
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Локација3 : Луја Адмича 31 ( МЗ „Павиљони“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат: Пешачка стаза 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од 
бетонских коцки дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални 
транспорт до 20м, утовар у камион и одвожење шута на 
градску депонију до 35 кмса свим трошковима који иду 
на терет извођача. 
Димензије: 1,40м  х  9,50м х 0.2м х KR 2  

 
М

3 
 

5,32 

2 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично 
заменити подлогу уколико буде потребе, у цену 
урачунати утовар и одвоз старе подлоге, набавку и 
уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све ручне 
хоризонталне и вертикалне транспорте који су 
потребни за извођење ове позиције радова. 
Димензије: 1,40м  х  9,50м 

М
2 13,3 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински 
справљеног бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу 
површину равно испердашити и обрадити метлом. 
Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. 
Предвидети ободну оплату са четири стране, 
бетонирати и шаловати по шах пољима или исећи 
дилатације на потребном растојању, два дана након 
бетонирања. Армирати мрежом Q188 у доњој зони, са 
свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену 
урачунати формирање и расформирање градилишта, 
као и завршно чишћење околине након завршетка 
радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и 
не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, 
обезбедити и потребну сигнализацију као и привремене 
пешачке стазе током извођења радова. 
Димензије: 
1,40 м x 9,50 м. 

 
 
 
 
 
 

М
2 

 
 

 
 
 
 

13,3 
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Локација4 : Булевар Арсенија Чарнојевића 180  ( МЗ „Студентски град“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Степениште ка улазу у згради 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Ручно рушење и уклањање постојећих бетонских плоча 
са степеница, са утоваром и одвозом на депонију до 
35км 
Димензије:6 х 17/29 цм 
Ширина степеница 3,30м 

 
 

М
2  

5,74 

2 

Набавка материјала, ручни транспорт бетона до 100м 
због неприступачног терена за прилаз миксера и 
пребетониравање постојећег степеништа са предходно 
припремљеном оплатом. Бетон дебљине 17цм, у цену 
урачунати и чишћење подлоге и премаз са везом и 
израду анкера за спој старог и новог бетона. 
Димензије: 
6 х 17/29 цм 
Ширина степенисног крака 3,30 м 

 
 
 
 

М
3 1,65 

 
 
 

Локација5 : Булевар Арсенија Чарнојевића 178  ( МЗ „Студентски град“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Степениште ка улазу у згради 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Санирање постојећег степеништа заменом оштећених 
плоча новим плочама. Димензије плоче 30х30х5цм 
Димензије:8  х 17/29 цм 
Ширина степеница 2,00 м 

 
М

2 

4,80 
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Локација6 : Народних Хероја 22 - 28 ( МЗ „Студентски град“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачке стазе у дечијем парку 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од асфалта 
дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални транспорт до 20м, 
утовар у камион и одвожење шута на градску депонију 
до 35 кмса свим трошковима који иду на терет 
извођача. 
Димензије:Неправилан облик 392м2 

 
 

М
3 

78,40 

2 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично 
заменити подлогу уколико буде потребе, у цену 
урачунати утовар и одвоз старе подлоге, набавку и 
уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све ручне 
хоризонталне и вертикалне транспорте који су потребни 
за извођење ове позиције радова. 
Димензије:Неправилан облик 392м2 

 
 
 

М
2 392 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
оплату са четири стране, бетонирати и шаловати по 
шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати 
мрежом Q188 у доњој зони, са свим потребним јахачима 
и спојним материјалом, и израдом дилатационих 
спојница на сваких 2м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова 
обезбедити мере да се сачува и не оштети зеленило и 
дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:Неправилан облик 392м2 

 
 
 
 
 
 
 
 

М
2 392 
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Локација7 : Студентска 43 ка Булевару Зорана Ђинђића 140 ( МЗ „Студентски град“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Плато 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 
Поправити оштећене ивичњаке, или заменити новим. 
Обрачун по метру  дужном. 

М
  

34,00 

2 

Ручно стругање и уклањање корова и осталог растиња. 
Премазати хемијским средством за неутрализацију 
корова. 

М
2 

 
464,00 

3 

Терен за одбојку допунити песком просечне дебљине 15 
цм. У цену урачунати набавку материјала, хоризонтални 
ручни транспорт до 50м, планираље +-2цм  

Димензије: 7,00м х 10,00м 

 
М

3 10,50 

4 

Набавка машински справљеног бетона и 
пребетонирање платоа, армираним бетоном дебљине 
15цм и МБ 30. Бетон у ободној оплати са четири стране. 
Армирати мрежом Q188 у доњој зони са потребним 
јахачима. Предвидети можданике и котве, као и 
дилатационе спојнице на растеру 3,00 м х 4,00 м. У 
цену урачунати формирање и расформирање 
градилишта, као и завршно чишћење околине након 
завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони 
радова, обезбедити и потребну сигнализацију. 

Димензије: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М
2 

 
394 
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Локација 8: Булевар Зорана Ђинђића 140 према терену (МЗ „Студентски град“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Плато( бочно од кошаркашког терена) 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Ручно стругање и уклањање корова и осталог растиња. 
Премазати хемијским средством за неутрализацију 
корова.  
Димензије: 
7,40 м х 38,40 м   
4,10 м х 29,00 м  

 
 

М
2 

403,06 

2 

Набавка машински справљеног бетона и 
пребетонирање платоа, армираним бетоном дебљине 
15 цм и МБ 30. Бетон у ободној оплати са четири 
стране. Армирати мрежом Q188 у доњој зони са 
потребним јахачима. Предвидети можданике и котве, 
као и дилатационе спојнице на растеру 3,00 м х 4,00 м. 
У цену урачунати формирање и расформирање 
градилишта, као и завршно чишћење околине након 
завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони 
радова, обезбедити и потребну сигнализацију. 
Димензије: 
7,40 м х 38,40 м    
4,10 м х 29,00 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
403,06 
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Локација9 : Зорана Ђинђића 138 према Студентска 37 ( МЗ „Студентски град“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Плато (са стазама) 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље 
дебљине 20/40цм, хоризонтални ручни транспорт до 
100м, утовар у возило и одвоз на градску депонију до 35 
км, укључити и трошкове депоније. Након тога прецизно 
испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености, обрачун по  m2, 
Димензије:1,8 м х 9,50 м    

 
 
 
 

М
2 

 
 
 
 

17,1 

2 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до 
потребне збијености, дебљине 25-30см за израду 
подлоге за бетонску плочу, горњу површину падирати 
на 0,5 % због одводњавања атмосферске воде. 
Димензије:1,8 м х 9,50 м       

М
2 17,1 

3 

Ручно стругање и уклањање корова и осталог растиња. 
Премазати хемијским средством за неутрализацију 
корова. 
Димензије: Неправилни постојећи облик 575,75м2 

М
2 575,75 

4 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 20 цм. Предвидети ободну 
оплату са четири стране, бетонирати и шаловати по 
шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати 
мрежом Q188 у доњој зони, са свим потребним јахачима 
и спојним материјалом, и израдом дилатационих 
спојница на сваких 2м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова 
обезбедити мере да се сачува и не оштети зеленило и 
дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:1,8 м х 9,50 м       

 
М

2 
 

17,1 

5 

Набавка машински справљеног бетона и 
пребетонирање платоа, армираним бетоном дебљине 
15 цм и МБ 30. Бетон у ободној оплати са четири 
стране. Армирати мрежом Q188 у доњој зони са 
потребним јахачима. Предвидети можданике и котве, 
као и дилатационе спојнице на растеру 3,00 м х 4,00 м. 
У цену урачунати формирање и расформирање 
градилишта, као и завршно чишћење околине након 
завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони 
радова, обезбедити и потребну сигнализацију. 
Неправилни постојећи облик - 575,75м2 

 
 

М
2 

 
575,75 
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Локација10 : Студентска 27 према терену ( МЗ „Студентски град“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачка стаза  

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од 
бетонских коцки дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални 
транспорт до 20м, утовар у камион и одвожење шута на 
градску депонију до 35 km са свим трошковима који иду 
на терет извођача. 
Димензије:2,00м  х  21,00м х 0.2м х KR 2  

 
 

М
3 

 
 

16,80 

2 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично 
заменити подлогу уколико буде потребе, у цену 
урачунати утовар и одвоз старе подлоге, набавку и 
уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све ручне 
хоризонталне и вертикалне транспорте који су потребни 
за извођење ове позиције радова. 
Димензије: 2,00м х  21,00м 

 
М

2 42 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
оплату са четири стране, бетонирати и шаловати по 
шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати 
мрежом Q188 у доњој зони, са свим потребним јахачима 
и спојним материјалом, и израдом дилатационих 
спојница на сваких 2м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова 
обезбедити мере да се сачува и не оштети зеленило и 
дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:2,00м х  21,00м 

М
2 42 
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Локација 11 : Отона Жупанчича 13 ( МЗ „Париске комуне“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачка стаза 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере Количина 

1 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље 
дебљине 20/40цм, хоризонтални ручни транспорт до 
100м, утовар у возило и одвоз на градску депонију до 35 
км, укључити и трошкове депоније. Након тога прецизно 
испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености, обрачун по  m2, 
Димензије:2,20 м х 13,50 м    

М
2 29,70 

2 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично 
заменити подлогу уколико буде потребе, у цену 
урачунати утовар и одвоз старе подлоге, набавку и 
уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све ручне 
хоризонталне и вертикалне транспорте који су потребни 
за извођење ове позиције радова. 
Димензије: 2,20 м х 13,50 м 

М
2 29,70 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
оплату са четири стране, бетонирати и шаловати по 
шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати 
мрежом Q188 у доњој зони, са свим потребним јахачима 
и спојним материјалом, и израдом дилатационих 
спојница на сваких 2м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова 
обезбедити мере да се сачува и не оштети зеленило и 
дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:2,20 м х 13,50 м    

М
2 29,70 
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Локација12 : Отона Жупанчича 15 ( МЗ „Париске комуне“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачка стаза  

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од 
бетонских коцки дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални 
транспорт до 20м, утовар у камион и одвожење шута на 
градску депонију до 35 km са свим трошковима који иду 
на терет извођача. 
Димензије: 2,20 м х 13,50 м х 0.2м х KR 2  

 
 

М
3  

 
11,88 

2 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично 
заменити подлогу уколико буде потребе, у цену 
урачунати утовар и одвоз старе подлоге, набавку и 
уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све ручне 
хоризонталне и вертикалне транспорте који су потребни 
за извођење ове позиције радова. 
Димензије: 2,20 м х 13,50 м 

 
 
 

М
2 29,70 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
оплату са четири стране, бетонирати и шаловати по 
шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати 
мрежом Q188 у доњој зони, са свим потребним јахачима 
и спојним материјалом, и израдом дилатационих 
спојница на сваких 2м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова 
обезбедити мере да се сачува и не оштети зеленило и 
дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:2,20 м х 13,50 м 

 
 
 
 
 
 
 
 

М
2 29,70 
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Локација13 : Отона Жупанчича 17 ( МЗ „Париске комуне“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачка стаза  

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље 
дебљине 20/40цм, хоризонтални ручни транспорт до 
100м, утовар у возило и одвоз на градску депонију до 35 
км, укључити и трошкове депоније. Након тога прецизно 
испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености, обрачун по  m2, 
Димензије:2,20 м х 13,50 м    

М
2 29,70 

2 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до 
потребне збијености, дебљине 25-30см за израду 
подлоге за бетонску плочу, горњу површину падирати 
на 0,5 % због одводњавања атмосферске воде. 
Димензије:2,20 м х 13,50 м    

 
М

2 
 

29,70 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
оплату са четири стране, бетонирати и шаловати по 
шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати 
мрежом Q188 у доњој зони, са свим потребним јахачима 
и спојним материјалом, и израдом дилатационих 
спојница на сваких 2м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова 
обезбедити мере да се сачува и не оштети зеленило и 
дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:2,20 м х 13,50 м    

 
 
 
 
 
 
 
 

М
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

29,70 
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Локација14 : Отона Жупанчича 20 ( МЗ „Париске комуне“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачка стаза  

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од 
бетонских коцки дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални 
транспорт до 20м, утовар у камион и одвожење шута на 
градску депонију до 35 кмса свим трошковима који иду 
на терет извођача. 
Димензије: 1,40 м х 16,00 м х 0.2м х KR 2  

 
 
 
 

М
3 

 
 
 

8,96 

2 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до 
потребне збијености, дебљине 25-30см за израду 
подлоге за бетонску плочу, горњу површину падирати 
на 0,5 % због одводњавања атмосферске воде. 
Димензије:1,40 м х 16,00 м 

 
 

М
3  

6,72 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
оплату са четири стране, бетонирати и шаловати по 
шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати 
мрежом Q188 у доњој зони, са свим потребним јахачима 
и спојним материјалом, и израдом дилатационих 
спојница на сваких 1,5 м. У цену урачунати формирање 
и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова 
обезбедити мере да се сачува и не оштети зеленило и 
дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:1,40 м х 16,00 м 

 
 
 
 
 
 
 
 

М
2 22,40 
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Локација15: Отона Жупанчича 14 - 18 (МЗ „Париске комуне“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Плато 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље 
дебљине 20/40цм, хоризонтални ручни транспорт до 
100м, утовар у возило и одвоз на градску депонију до 35 
км, укључити и трошкове депоније. Након тога прецизно 
испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености, обрачун по  m2, 
Димензије:1,20 м х 25,00 м    

 
 
 

М
2 30 

2 

Ручно стругање и уклањање корова и осталог растиња. 
Премазати хемијским средством за неутрализацију 
корова. 
Димензије:Неправилни постојећи облик - 193,76м2 

 
 

М
2 

 
 

193,76 

3 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до 
потребне збијености, дебљине 25-30см за израду 
подлоге за бетонску плочу, горњу површину падирати 
на 0,5 % због одводњавања атмосферске воде. 
Димензије:1,20 м х 25,00 м    

 
 

М
2  

30 

4 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
оплату са четири стране, бетонирати и шаловати по 
шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати 
мрежом Q188 у доњој зони, са свим потребним јахачима 
и спојним материјалом, и израдом дилатационих 
спојница на сваких 2м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова 
обезбедити мере да се сачува и не оштети зеленило и 
дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:1,20 м х 25,00 м    

 
 
 
 
 
 
 
 

М
2 30 

5 

Набавка машински справљеног бетона и 
пребетонирање платоа, армираним бетоном дебљине 
15 цм и МБ 30. Бетон у ободној оплати са четири 
стране. Армирати мрежом Q188 у доњој зони са 
потребним јахачима. Предвидети можданике и котве, 
као и дилатационе спојнице на растеру 3,00 м х 4,00 м. 
У цену урачунати формирање и расформирање 
градилишта, као и завршно чишћење околине након 
завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони 
радова, обезбедити и потребну сигнализацију. 
Неправилни постојећи облик193,76м2 

 
 

 
 

 
М

2 
193,76 
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Локација 16: Булевар М. Миланковића  132ка Народних Хероја 63  (МЗ „Стари аеродром“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Плато 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Скидање растиња и чишћена платоа, ручно стругачима 
па хемијски неутрализовати растиње и коров 
Димензије: 
26,30 м х 19,00 м 
8,30 м х 8,10 м 

 
 

М
2 566,93 

2 

Набавка машински справљеног бетона и 
пребетонирање дечијег играришта и платоа, армираним 
бетоном дебљине 15цм и МБ 30. Бетон у ободној 
оплати са четири стране. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони са потребним јахачима. Предвидети 
можданике и котве, као и дилатационе спојнице на 
растеру 3,00 м х 3,00 м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова 
обезбедити мере да се сачува и не оштети зеленило и 
дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију. 

 
 
 
 
 

М
2 

566,93 

 
 

 
Локација 17: Булевар М. Миланковића  132 и Народних Хероја 63  (МЗ „Стари аеродром“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачке стазе 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Скидање растиња и чишћена стаза, ручно стругачима, 
па хемијски неутрализовати растиње и коров 
Димензије: 
47,70 м х 2,50м 
28,40 м х 2,00м 
58,00 м х 2,80м 

 
 
 

М
2 

 
 

338,45 

2 

Набавка машински справљеног бетона и 
пребетонирање стазе, армираним бетоном дебљине 
15цм и МБ 30. Бетон у ободној оплати са четири стране. 
Армирати мрежом Q188 у доњој зони са потребним 
јахачима. Предвидети можданике и котве, као и 
дилатационе спојнице на 3,50 м.  У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и 
завршно чишћење околине након завршетка радова. 
Током радова обезбедити мере да се сачува и не 
оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити и 
потребну сигнализацију. 
Димензије: 
47,70 м х 2,50м 
28,40 м х 2,00м 
58,00 м х 2,80м 

 
 
 
 
 
 
 

М
2 338,45 
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Локација18 : Булевар Милутина Миланковића  130 – 132 (МЗ „Стари аеродром“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачка стаза/Плато 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Скидање растиња и чишћена стаза и платоа, ручно 
стругачима па хемијски неутрализовати  растиње и 
коров. Чишћењем обухватити све стазе, дечије 
игралиште и базене. 
Димензије: 
Дечије игралиште 12,00м х 18,00м 
Базени 2ком х 4,00м х 15,90м 
Стазе укупно 56,8 м2 

 
М

2 
 

400,00 

2 

Набавка машински справљеног бетона и 
пребетонирање стаза, армираним бетоном дебљине 
15цм и МБ 30. Бетон у ободној оплати са четири стране. 
Армирати мрежом Q188 у доњој зони са потребним 
јахачима. Предвидети можданике и котве, као и 
дилатационе спојнице на растеру 3,00 м х 3,00 м. У 
цену урачунати формирање и расформирање 
градилишта, као и завршно чишћење околине након 
завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони 
радова, обезбедити и потребну сигнализацију. 
Све површине осим базена. 

 
 
 

М
2 

 
 
 

272,8 
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Локација 19 : Булевар Милутина Миланковића  130 – 132 (МЗ „Стари аеродром“) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачка стаза  

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље дебљине 
20/40цм, хоризонтални ручни транспорт до 100м, утовар у 
возило и одвоз на градску депонију до 35 км, укључити и 
трошкове депоније. Након тога прецизно испланирати 
подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне збијености, 
обрачун по  m2. Димензије:1,20 м х 12,00 м    

 
 

М
2 

 
 

14,40 

2 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до 
потребне збијености, дебљине 25-30см за израду подлоге 
за бетонску плочу, горњу површину падирати на 0,5 % због 
одводњавања атмосферске воде . 
Димензије:1,20 м х 12,00 м    

 
М

2 
 

14,40 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину равно 
испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
оплату са четири стране, бетонирати и шаловати по шах 
пољима или исећи дилатације на потребном растојању, 
два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним 
материјалом, и израдом дилатационих спојница на сваких 
2м. У цену урачунати формирање и расформирање 
градилишта, као и завршно чишћење околине након 
завршетка радова. Током радова обезбедити мере да се 
сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, 
обезбедити и потребну сигнализацију као и привремене 
пешачке стазе током извођења радова. 
Димензије:1,20 м х 12,00 м    

 
 
 

М
2 

 
 
 

14,40 
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Локација20 : Др Ивана Рибара 91 (Бежанијски блокови) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Плато испред МЗ 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Скидање растиња и чишћење платоа, са 
неутрализацијом растиња адекватним хемијским 
средством. У цену укљичити и сву потребну 
сигнализацију и услове за функционисање радњи током 
извођења радова. 

 
М

2 
 

2431,00 

2 

Бетониранје рупа на постојећој бетонској плочи. 
Просечне дебљине 15цм. МБ 30. Армирати мрежом 
Q188 у доњој зони.  

М
2 20,00 

3 

Санирање сливника, у смислу корекције нивоа поклопца 
да би се прилагидио висој коти асфалта, тј.подизање 
нивоа шахт поклопца. 

ком 2 

4 

Припрема подлоге, израда битуменске емулзије, 
набавка и уградња абајућег слоја асфалта аб 8, 
дебњине 5цм, укључити адекватну механизацију, а 
делимично потребна и ручна уградња на 
неприступачним местима. 

М
2 2431,00 
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Локација21 : Др Ивана Рибара 87 (Бежанијски блокови) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачка стаза - 1 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље 
дебљине 20/40цм, хоризонтални ручни транспорт до 
100м, утовар у возило и одвоз на градску депонију до 35 
км, укључити и трошкове депоније. Након тога прецизно 
испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености,  
Димензије:2,20м х 19,5м х 0.3 

 
 

М
3 

 
 

12,87 

2 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до 
потребне збијености, дебљине 25-30см за израду 
подлоге за бетонску плочу, горњу површину падирати 
на 0,5 % због одводњавања атмосферске воде. 
Димензије:2,20 м х 19,50 м 

 
М

3 
 

12,87 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
кружну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на 
потребном растојању, два дана након бетонирања. 
Армирати мрежом Q188 у доњој зони, са свим 
потребним јахачима и спојним материјалом, и израдом 
дилатационих спојница на сваких 2,5 м. У цену 
урачунати формирање и расформирање градилишта, 
као и завршно чишћење околине након завршетка 
радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и 
не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, 
обезбедити и потребну сигнализацију као и привремене 
пешачке стазе током извођења радова. 
Димензије:2,20 м х 19,50 м 

М
3 8,15 

 
 
 
Локација22 : Др Ивана Рибара 87 (Бежанијски блокови) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачка стаза - 2 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од 
бетонских коцки дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални 
транспорт до 20м, утовар у камион и одвожење шута на 
градску депонију до 35 km са свим трошковима који иду 
на терет извођача. 
Димензије: 2,20 м х 19,50 м х 0.2м х KR 2  

 
М

3 
 

17,16 

2 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до 
потребне збијености, дебљине 25-30см за израду 
подлоге за бетонску плочу, горњу површину падирати 
на 0,5 % због одводњавања атмосферске воде. 
Димензије:2,20 м х 19,50 м 

 
М

3 
 

12,87 
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3 

Набавка, транспорт и уградња машински 
справљеног бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу 
површину равно испердашити и обрадити метлом. 
Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. 
Предвидети ободну оплату са четири стране, 
бетонирати и шаловати по шах пољима или исећи 
дилатације на потребном растојању, два дана након 
бетонирања. Армирати мрежом Q188 у доњој зони, са 
свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2,5 м. У цену 
урачунати формирање и расформирање градилишта, 
као и завршно чишћење околине након завршетка 
радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и 
не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, 
обезбедити и потребну сигнализацију као и привремене 
пешачке стазе током извођења радова. 

Димензије:2,20 м х 19,50 м 

 
 

М
3 

 
 

8,15 

 
 
 
Локација 23 : Др Ивана Рибара 87 (Бежанијски блокови) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачка стаза - 3 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље 
дебљине 20/40цм, хоризонтални ручни транспорт до 
100м, утовар у возило и одвоз на градску депонију до 35 
км, укључити и трошкове депоније. Након тога прецизно 
испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености,  
Димензије:2,20м х 19,5м х 0.3м 

 
 

М
3 

 
 

12,87 

2 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до 
потребне збијености, дебљине 25-30см за израду 
подлоге за бетонску плочу, горњу површину падирати 
на 0,5 % због одводњавања атмосферске воде. 
Димензије:2,20 м х 19,50 м 

 
М

3 
 

12,87 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински 
справљеног бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу 
површину равно испердашити и обрадити метлом. 
Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. 
Предвидети ободну кружну оплату са четири стране, 
бетонирати и шаловати по шах пољима или исећи 
дилатације на потребном растојању, два дана након 
бетонирања. Армирати мрежом Q188 у доњој зони, са 
свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2,5 м. У цену 
урачунати формирање и расформирање градилишта, 
као и завршно чишћење околине након завршетка 
радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и 
не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, 
обезбедити и потребну сигнализацију као и привремене 
пешачке стазе током извођења радова. 
Димензије:2,20 м х 19,50 м 

 
 
 
 
 
 
 
 

М
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,15 
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Локација24 : Др Ивана Рибара 87 (Бежанијски блокови) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачка стаза - 4 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље 
дебљине 20/40цм, хоризонтални ручни транспорт до 
100м, утовар у возило и одвоз на градску депонију до 35 
км, укључити и трошкове депоније. Након тога прецизно 
испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне  
збијености,  
Димензије:2,20м х 16,00м х 0.3м 

 
 

М
3 

 
 

10,56 

2 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до 
потребне збијености, дебљине 25-30см за израду 
подлоге за бетонску плочу, горњу површину падирати 
на 0,5 % због одводњавања атмосферске воде. 
Димензије:2,20м х 16,00м 

 
М

3 
 

35,20 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
кружну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на 
потребном растојању, два дана након бетонирања. 
Армирати мрежом Q188 у доњој зони, са свим 
потребним јахачима и спојним материјалом, и израдом 
дилатационих спојница на сваких 2,5 м. У цену 
урачунати формирање и расформирање градилишта, 
као и завршно чишћење околине након завршетка 
радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и 
не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, 
обезбедити и потребну сигнализацију као и привремене 
пешачке стазе током извођења радова. 
Димензије:2,20м х 16,00м x 0.19м 

 
 
 
 

М
3 

 
 

 
 

6,68 
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Локација25 : Гандијева 140 (Младост) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачке стазе(ка аутобуској станици) 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље 
дебљине 20/40цм, хоризонтални ручни транспорт до 
100м, утовар у возило и одвоз на градску депонију до 35 
км, укључити и трошкове депоније. Након тога прецизно 
испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености,  
Димензије: 
2,20м х 16,00м х 0.3м 
2,20м х 16,00м х 0.3 м 

 
М

3 
 

21,12 

2 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до 
потребне збијености, дебљине 25-30см за израду 
подлоге за бетонску плочу, горњу површину падирати 
на 0,5 % због одводњавања атмосферске воде. 
Димензије: 
2,20м х 16,00м 
2,20м х 16,00м 

 
 

М
3 

 

 
70,40 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
кружну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на 
потребном растојању, два дана након бетонирања. 
Армирати мрежом Q188 у доњој зони, са свим 
потребним јахачима и спојним материјалом, и израдом 
дилатационих спојница на сваких 2,5 м. У цену 
урачунати формирање и расформирање градилишта, 
као и завршно чишћење околине након завршетка 
радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и 
не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, 
обезбедити и потребну сигнализацију као и привремене 
пешачке стазе током извођења радова. 
Димензије: 
2,20м х 16,00м x 0.19м 
2,20м х 16,00м х 0.19м 

 
 

М
3 

 
 

13,37 
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Локација26 : Јурија Гагарина 120 (Бежанијски блокови) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат: Степенице 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Пребетонирати постојеће степенице. Бетон у оплати, 
МБ 30. Дебљина бетона 12цм. Позиција неприступачна, 
предходно очистити подлогу од траве и корова, везу 
старог и новог бетона постићи премазом. 
Димензије: 
20 х 12/40цм 
Ширина степеница 3,60м 
Подест 1,50м 

М
2 34,20 

 
 

 
Локација27 : Нехруова 66 (Бежанијски блокови) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат: Степенице 

Ред.
број 

Опис радова Јединица 
мере 

Количина 

1 

Пребетонирати постојеће степенице. Бетон у оплати, 
МБ 30. Дебљина бетона 12цм. Позиција неприступачна, 
предходно очистити подлогу од траве и корова, везу 
старог и новог бетона постићи премазом. 
Димензије: 
16 х 17/30цм 
Ширина степеница 5,50м 
Подест 2,00м 

 
 
 
 

М
2 37,40 

 
 
 
Локација28 :Нехруова 78 (Бежанијски блокови) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат: Степенице 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Пребетонирати постојеће степенице. Бетон у оплати, 
МБ 30. Дебљина бетона 12цм. Позиција неприступачна, 
предходно очистити подлогу од траве и корова, везу 
старог и новог бетона постићи премазом. 
Димензије: 
16 х 17/30цм 
Ширина степеница 5,60м 
Подест 2,00м 

 
М

2 
 

38,08 
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Локација29 : Јурија Гагарина 218 (Бежанијски блокови) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат: Степенице 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Пребетонирати постојеће степенице. Бетон у оплати, 
МБ 30. Дебљина бетона 12цм. Позиција неприступачна, 
предходно очистити подлогу од траве и корова, везу 
старог и новог бетона постићи премазом. 
Димензије: 
23 х 12/40цм 
Ширина степеница 3,60м 
Подест 1,50м 

 
 
 

М
2 

38,52 

 
 
 
Локација30 : Јурија Гагарина 199 - 207 (Сава) 
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат:  Пешачка стаза 

Ред.
број 

Опис радова Јединица 
мере 

Количина 

1 

Рушење постојеђе стазе на крајевима у дужини од 2м. 
Утовар у возило и одвоз на градску депонију до 35 км, 
укључити и трошкове депоније.Спуштање нивоа 
послоге ради избегавања степеника. 
Димензије:2,30м х 2,00м х 2 ком 

 
 

М
2 9,20 

2 

Пребетонирање стазе. Дебљина бетона 15цм. МБ 30. 
Бетон у ободној оплати са обе стране. Армирати 
мрежом Q188 у доњој зони. Дилатационе спојнице на 
сваких 2,00м. 
Димензије: 
4,00м х 23,60м 
4,00м х 5,30м 
4,00м х 2,00м 
1,60м х 11,30м 
2,50м х 12,30м 
2,30м х 29,30м 
1,50м х 13,00м 
1,50м х 15,00м 

 
 
 
 
 
 

М
2 281,82 

3 
Фарбање клупа 
5м2 
х 4 ком 

М
2 20,00 
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Локација31 : Сурчинска 56ј   
Инвеститор: Општина Нови Београд 
Објекат: Прилазнипут 

Ред.
број 

Опис радова 
Јединица 
мере 

Количина 

1 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље 
дебљине 20/40цм, хоризонтални ручни транспорт до 
100м, утовар у возило и одвоз на градску депонију до 35 
км, укључити и трошкове депоније. Након тога прецизно 
испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености, обрачун по  m2, 
Димензије: 
2,00 м х 50,00 м    

 
М

2 
 

100 

2 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до 
потребне збијености, дебљине 25-30см за израду 
подлоге за бетонску плочу, горњу површину падирати 
на 0,5 % због одводњавања атмосферске воде. 
Димензије:2,00 м х 50,00 м    

М
2 100 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног 
бетона МБ 30 за израду нове стазе, горњу површину 
равно испердашити и обрадити метлом. Бетон обавезно 
вибрирати. Дебљина бетона 19 цм. Предвидети ободну 
оплату са четири стране, бетонирати и шаловати по 
шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати 
мрежом Q188 у доњој зони, са свим потребним јахачима 
и спојним материјалом, и израдом дилатационих 
спојница на сваких 2м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова 
обезбедити мере да се сачува и не оштети зеленило и 
дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:2,00 м х 50,00 м    

М
2 100 

 
 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                            
 

Одговорно лице понуђача 
 
 
 

                                                                                                 ______________________ 
 
 
 
 
 

 

М.П. 
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III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
Право на учешће у поступку јавне набавке има Понуђач ако испуњава обавезне услове из 
члана 75. Закона о јавним набавкама:  

1) да је РЕГИСТРОВАН код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
Докази: 
• Правно лице - извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда – за установе 

• Предузетник - извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 
одговарајућег регистра 

• Физичко лице - / 
 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од КРИВИЧНИХ ДЕЛА као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 
Докази: 
Докази за кривична дела код правних лица односе се како на правно лице тако и на све 
његове законске заступнике (докази за кривична дела не могу бити старија од 2 (два) 
месеца пре датума отварања понуда): 
• Правно лице - извод из казнене евиденције  тј. уверење надлежног суда (казнену 
евиденцију за правна лица води првостепени суд на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица или, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица): 

1. За кривична дела организованог криминала - надлежан је Виши суд у 
Београду 

2. За кривична дела против привреде, животне средине, примања или давања 
мита, кривично дело преваре за која је као главна казна предвићена новчана 
казна или казна до 10 (десет) година – надлежан је Основи суд; За кривична 
дела против привреде, животне средине, примања или давања мита, 
кривично дело преваре за која је као главна казна предвићена казна затвора 
преко 10 (десет) година – надлежан је Виши суд 

• Законски заступник правног лица - извод из казнене евиденције тј. уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а  

• Предузетник - извод из казнене евиденције тј. уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а 

• Физичко лице - извод из казнене евиденције тј. уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а 

 
3) да му није изречена МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда 
Докази: 
(докази за мере забране обављања делатности не могу бити старији од 2 (два) месеца, 
а морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда): 
• Правно лице - потврде привредног и прекршајног суда или потврда Агенције за 
привредне регистре  
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• Предузетник - потврде прекршајног суда или потврда Агенције за привредне 
регистре  

• Физичко лице - потврда прекршајног суда 
 

4) да је измирио доспеле ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
Докази: 
(докази за порезе и друге јавне дажбине не могу бити старија од 2 (два) месеца пре 
датума отварања понуда): 
• Правно лице  

1. За порезе и доприносе - уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде 

2. За изворне локалне јавне приходе - уверење  локалне самоуправе  
• Предузетник 

1. За порезе и доприносе - уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде 

2. За изворне локалне јавне приходе - уверење  локалне самоуправе  
• Физичко лице 

1. За порезе и доприносе - уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде 

2. За изворне локалне јавне приходе - уверење  локалне самоуправе  
 

5) да има важећу ДОЗВОЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ која 
је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
Докази: 
За извршење предмета конкретне јавне набавке није потребна посебна дозвола 
надлежног органа 

 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
Наручилац у овом предмету јавне набавке тражи да Понуђач упогледу доказа примерених 
предмету уговора, испуни следеће услове: 
 
1) да је Понуђач у предходне 3 (три) године (за 2010, 2011. и 2012. годину) имао укупно 

300.000.000,00 динара без ПДВ-а промета извођења грађевинских радова. Прометом 
грађевинских радова мора бити обухваћена свака од наведенихгодина 
Доказ: 
Cписак најважнијих извршених грађевинских радова за предходне 3 (три) године, са 
износима, датумима и листама купаца односно наручилаца. На списку Понуђач мора да 
наведе да је извео грађевинске радове у вредности од најмање 300.000.000,00 динара 
без ПДВ-а  у 2010, 2011. и 2012. години. 
Списак саставља сам Понуђач на свом образцу и то за сваку годину посебно наводећи 
листу купаца односно наручиоца грађевинских радова, износе и датуме. Списак мора 
бити потписан, оверен и имати датум саствљања. 
• Додатне услове из тачке 1) мора да испуни сваки понуђач;  
• Додатне услове из тачке 1) понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно; 
• Од додатних услова из тачке 1) Наручилац од подизвођача тражи да је остварио 
промет у вредности од 100.000.000,00 без ПДВ-а  за предходне три године 2010, 
2011. И 2012. годину што се доказје прилагањем Списка најважнијих изведених 
грађевинских радова за наведене три године. 
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2) Наручилац у овом предмету јавне набавке тражи да Понуђач у погледу техничког 
капацитета испуни следеће услове,тј. да поседује: 
• Камион кипер, запремине 6 - 12м3 – комада 4; 
• Камион кипер, запремине 18 - 22м3 – комада 2; 
• Аутомешалица за бетон, запремине 5 - 8м3 – комада 4; 
• Аутомешалица за бетон, запремине не мање од 12м3 – комада 2; 
• Багер, тежине 3 - 5  тонa – комада 1; 
• Багер, тежине 12 - 16 тона – комада 1; 
• Багер, већи од 18 тона – комада 1; 
• Аутопумпа за бетон,  не мања од 24м – комада 1; 
• Аутопумпа за бетон, не мања од 36м – комада 1; 
• Виљушкар, носивости не мање од 4 тоне – комада 1; 
• Компресор са притиском већим од 5 бара – комада 2; 
• Агрегат за електричну енергију снаге веће од 15kw – комада 2; 
• Виброплоча тежине веће од 100кг – комада 1; 
• Виброплоча тежине веће од 400кг – комада 1; 
• Виброваљак  тежине веће од 3 тоне – комада 2; 
• Мини утоваривач са запремином кашике 0,5 до 1м3 – комада 2; 
• Аутодизалица не мања од 20 тона – комада 1; 
• Фабрика бетона не мања од 30 м3 /h – комада 1 

Докази: 
1. Попуњен Списк опреме која се тражи у овом предмету јавне набавке , тачка 2). На овом 
списку Понуђач мора најмање да унесе опрему коју Наручилац тражи у тачки тачка 2). 
Списак мора бити оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица, и мора 
носити датум када је Списак састављен. 

2. Приложити књиговодствене картице за опрему сасписка из тачке 2). Књиговодствена 
картица мора бити потписана и оверена и имати датум састављања. 

• Додатне услове из тачке 2) мора да испуни сваки понуђач; 
• Додатне услове из тачке 2) понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно; 
• Ако у предмету јавне набавке учествује подизвођач, Наручилац од подизвођача 
тражи да има: Камион кипер, запремине 6 - 12м3 – комада 2; Аутомешалица за 
бетон запремине 5 - 8м3 – комада 2; Багер тежине 3 до 5 тона – комада 1; Агрегат 
за електричну енергију снаге веће од 15 kw – комада 1, Виброплоча већа од 
100кг – комада 1; Доказ за подизвођача прилаже понуђач и доставља доказ из 
тачке 2) тј. књиговодствене картице за опрему коју Наручилац од њега тражи у 
предмету јавне набавке. 

 
3) Наручилац у предмету јавне набавке тражи да Понуђач упогледу кадровског капацитета 
мора да испуни следеће услове: 

• Да Понуђач има најмање 40 запослених радника 
• У оквиру наведеног броја запослених, Понуђач мора имати најмање 6 запослених 
инжињера техничке струке, од којих најмање 2 поседују лиценцу 410.  

• Да Понуђач мора да има лице задужено за безбедност и здравље на раду. 
Докази: 
1. Копије Обрасца М-А пријаве за 40 запослених; 
2. Копије грађевинских лиценци 410 за два запослена, уз доказ да су за наведена лица 
измирене обавезе према Инжењерској комори Србије за 2013. годину и копије 6 (шест) 
уверења о стеченом образовању VII-1 техничке струке 
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3. Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља 
на раду и Одлуку директора о одређивању лица задуженог за безбедност и здравље на 
раду.  

За извршиоце послова на терену, Наручилац тражи од Понуђача да обезбеди флуоресцентне 
прслуке (наранџасте или зелене боје) са исписаним текстом: ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ 
БЕОГРАД на леђима. Да ће обезбедити радну униформу понуђач потврђује потписивањем 
Изјаве обезбеђивању флуоресцентних прслука (Образац XI.). 

• Додатне услове из тачке 3) мора да испуни сваки понуђач; 
• Додатне услове из тачке 3) понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно; 
• Ако у понуди учествује подизвођач, исти мора да испуни услов из тачке 3) на 
следећи начин: да има најмање 10 запослених - а као доказ прилажу се копије 
образаца М-А за 10 запослених. 

 
4) Као друге додатне услове Наручилац захтева од подносиоца понуде: 

• Картон депонованих потписа; 
• ОП образац; 
• Финансијске гаранције; 
• Сертификат ИСО 9001; 
• Доказ о референтним  

радовима - Да је понуђач у последње 3 године (2010, 2011, 2012. година) извео грађевинске 
радове на уређењу слободне површине (нискоградња) на најмање 30.000м2; 

• Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 
предходни стечајни поступак; 

• Да је измирио све обавезе према запосленима за јун месец; 
• Доказ да није био блокиран у последњих годину дана 

Докази: 
1. Картон депонованих потписа; 
2. ОП образац; 
3. Финансијске гаранције на начин ближе описан у делу Упутсва понуђачима како да 
саставепонуду; 

4. Сертификат ISO 9001 који је издат од стране акредитационог тела за издавање 
сертификата. Сертификат мора да буде важећи; 

5. Cписака најважнијих извршених грађевинских радова на уређењу слободне површине 
(нискоградња) за предходне 3 (три) године, са површинама, датумима и листама купаца 
односно наручилаца. На списку Понуђач мора да се наведе да је извео грађевинске 
радове на уређењу слободне површине од најмање 30.000м2 у 2010, 2011. и 2012. 
години. Списак мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом; 

6. Потврда Привредног суда да над понуђачем није покренут поступак стечаја, а за 
ликвидацију потврда Агенције за привредне регистре; 

7. ПП ОД образац; 
8. Извештај о бонитету у задњих годину дана 

• Додатне услове из тачке 4) мора да испуни сваки понуђач; 
• Додатне услове из тачке 4) понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно; 
• Додатне услове из тачке 4) учесници заједничка понуда решавају Споразумом. 

 
3. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА  

1. Достављање доказа за подизвођаче: 
За подизвођаче, доказе о испуњености обавезних услова из  члана 75. Закона о јавним 
набавкама, прилаже понуђач. Ово се односи и на додатне услове које Наручилацтражи 
упредмету ове јавне набавке од подизвођача. 
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2. Достављање доказа за понуђаче из групе понуђача: 
Доказе за све понуђаче из групе понуђача доставља члан групе који Споразумом буде 
одређен за носиоца посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред Наручиоцем. 

3. Понуђач уз понуду може прилажити доказе о испуњености услова у неовереним 
копијама. Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача 
чија је понуда, на основу извештаја Комисије за јавне набавке, оцењена као 
најповољнија, да достави нa увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих 
доказа у примереном року од 5 (пет) дана. Ако Понуђач не достави доказе у наведеном 
року, Наручилац ће његову понуду одбитикао неприхватљиву. 

4. Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страни 
надлежних органа, а то су следећи докази: Биланс стања и успеха за 2010, 2011. и 2012. 
годину, који је објављн са сајту Агенције за привредне регистре. Навођење интернет 
странице на којој се налазе други тражени подаци Понуђач врши на посебном обрасцу 
на којем мора бити наведена интернет страница и који мора бити оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица. 

5. Уколико је доказ о испуњености услова у електронском документу, Понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

6. Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
документи којима Понуђач доказује испуњнеост услова издати од стране надлежних 
органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за 
подношење понуда, због тогашто она до тренутка подношења понуда нису могла бити 
издата по прописима државе у којој Понуђач има седиште, и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то,Наручилац ће дозволити Понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не 
издају документа из члана 77. Закона ојавнимнабавкама, Понуђач може уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под крививичном одговорношћу, оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 

7. Понуђач, односно добављач (понуђач са којим је закључен уговор) дужан је да без 
одлагања писмено обавести Наручиоца о било каквој промени у вези са испуњености 
услова из поступка предметне јавне набавке који наступе до доношења одлуке, односно 
до закључивања уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин . 

 
4. ОБАВЕЗЕ ПОНУЋАЧА  КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 

РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
Понућач доказује да примењује и поштује обавезе  које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити животне средине и права 
интелектуалне својине: 

1) Достављањем ОБРАЗАЦА ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ 
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА (Образац X.) или  

2) Сачињавањем изјаве у којој се изричито наводи:  
а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине;  
б) да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то 
случај). 
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Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 
 
IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ 

Понуда, као и сва документација која се односи на понуду, мора бити састављена на 
српском језику. 
 

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 
условима Наручиоца: 

• ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (попуњен, потписан и оверен печатом) 
• ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом)  
• ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (попуњен, потписан и оверен печатом) 
• МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и оверен печатом)  
• ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и оверен 

печатом)  
• Понуђачи су дужни да попуне ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО 
ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА (попуњен, потписан и 
оверен печатом), или да сачине и приложе Изјаву у којој изричито наводе:  

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  
запошљавању и условима рада и заштити животне средине 
б) да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то случај) 

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

• ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ПРСЛУКА 
• СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (достављају само 
понуђачи који подносе заједничку понуду) 

 
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, не представља обавезну 
садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави попуњен, потписан 
од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен.  

 
3. ИЗРАДА ПОНУДЕ 

Понуда се попуњава читко и неизбрисивим мастилом. Понуде морају бити у целини 
припремљене у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), 
позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.  
Понуђач доставља понуду у писаном облику.  
Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.  
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни 
део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице Понуђача исте потписује и оверава 
печатом.  
Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све 
услове из конкурсне документације.  
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Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и 
исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног 
лица. 
 

4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно 
предавањем на шалтер број 4 Наручуоца, или поштом на адресу Наручиоца: Градска општина 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, Београд, са назнаком: „Понуда за јавну набавку 
број VII-404-1/2013-74: Грађевински радови у циљу одржавања комуналног реда на 31 
локацији на територији Градске општине Нови Београд – НЕ ОТВАРАЈ!”  
Такође, обавезно је навести назив и адресу Понуђача, особу за контакт и број телефона и email 
за контакт. 
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до понедељка, 
13.09.2013. године до 10:00 часова. 
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након 
истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде службеник за јавне набавке 
Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са 
назнаком да су поднете неблаговремено. 
 

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 13.09.2013. 
године у 12:00 часова, на адреси Наручиоца: Градска општина Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 167, Београд, Сала број 3. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача.  
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено 
печатом) за учествовање у отварању понуда. 
 

6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, Понуђач може да у року за 
подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или 
повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или 
обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.  

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, 
непосредно на шалтеру бр. 4 Наручиоца, или путем поште на адресу Наручиоца: Градска 
општина Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или 
ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број VII-404-1/2013-74: Грађевински 
радови у циљу одржавања комуналног реда на 31 локацији на територији Градске 
општине Нови Београд – НЕ ОТВАРАЈ!”.  
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.  
 

7. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, заинтересована 
лица могу тражитуи у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуда.  
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 
20. Закона о јавним набавкама.  
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Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити 
заинтересованом лицу, као и свим осталим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела 
учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, уз 
истовремену обавезу објављивања информације на Порталу УЈН и на својој интернет 
страници www.novibeograd.rs.    
Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Градска општина Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 167, Београд, са назнаком: „ Одсек за послове јавних набавки, за јавну 
набавку број VII-404-1/2013-74” , или послати факсом на број 011/3111133 или електронском 
поштом на адресу javnenabavke@novibeograd.rs.  
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.  

 
8. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може, било на 
сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да 
измени или допуни конкурсну документацију.  
Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу УЈН и на интернет 
страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о 
јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.  
У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које 
су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и продуженом 
крајњем року за подношење понуда. 
Препорука Наручиоца је да се редовно проверава Портал УЈН и/или интернет страница 
Наручиоца како би Понуђач био упознат са свим евентуалним изменама и допунама конкурсне 
документације. 
 

9. ЦЕНА  
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену (збир цена по јединици мере) у 
динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.  
У обрасцу структуре цене, понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим траженим 
позицијама.  
Укупна понуђена цена (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом 
исказана у обрасцу понуде, мора бити иста као укупна понуђена цена (збир цена по јединици 
мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом исказана у реакпитулацији Обрасца понуде.  
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.  
Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у 
смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 
условима.  
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према 
члану 92. Закона о јавним набавкама.  

 
10. НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Авансно плаћање није дозвољено. 
Уговорена вредност радова биће исплаћена Добављачу у року од не дужем од 45 (четрдесет и 
пет) дана од дана пријема радова без рекламације и испостављања фактуре.  
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Добављач доставља фактуре Наручиоцу путем поште или предајом на шалтеру 4 у згради 
Градске општине Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, Београд, са обавезном назнаком 
„ЈН VII-404-1/2013-74“. Добављач фактуре испоставља Наручиоцу за сваку локацију из 
Техничке спецификације ове Конкурсне документације, а по пријему радова без рекламације. 
 

11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ  ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Наручилац у овом предмету захтева следећа средства финансијског обезбеђења: 
1) Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
Понуђач је у обавези да достави безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде са роком важења до 13.11.2013 године, у износу од 5% од понуђене цене, 
којом се банка обавезује да ће Наручиоцу исплатити наведени износ по пријему првог позива 
Наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи: 
1. да је Понуђач повукао или изменио своју понуду у дефинисаном року важења понуде, или 
2. да је Понуђач, након што је добио обавештење да је његова понуда прихваћена, у року 
важења те понуде: 

• није потписао или је одбио да потпише Уговор, или, 
• није доставио или је одбио да достави гаранцију за добро извршење посла, а у року и 
на начин утврђен Конкурсном документацијом. 

Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико није издата у складу са захтевима 
ове Конкурсне документације. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена након потписивања уговора и након 
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, 
мањи износ од оног који одреди Наручилац 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 квалиета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг из претходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листи 
подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или 
подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities 
and Markets Authorities – ESMA). 
Напред наведена банкарска гаранција уколико понуду заједнички подноси група понуђача може 
да гласи на име било ког члана групе понуђача. 
 
2. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
Понуђач је у обавези да достави Писмо о намерама банке за издавање безусловне и плативе 
на први позив банкарске гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности 
уговора и са роком важности најмање 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно 
извршење посла. Банкарска гаранција за добро извршење посла се доставља Наручиоцу у 
року од 10 дана од дана закључења уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови 
за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције се мора продужити. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац 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 квалиета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг из претходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листи 
подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или 
подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 



               
                 Р е п у б л и к а   С р б и ј а  
                 Градскa општинa Нови Београд  
                 Булевар Михаила Пупина 167                                                                                           Страница 49 од 86                                                                                                                             
 
 
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities 
and Markets Authorities – ESMA). 
Напред наведена банкарска гаранција и писмо о намерама банке уколико понуду заједнички 
подноси група понуђача, може да гласи на име било ког члана групе понуђача. 
 
3. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 
Понуђач је у обавези да достави Писмо о намерама банке за издавање безусловне и плативе 
на први позив, гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 3% од вредности 
уговора и са роком важности од (5) пет дана дужим  од уговореног гарантног рока. Ову 
гаранцију, понуђач предаје Наручиоцу у тренутку примопредаје радова. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац 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 квалиета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг из претходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листи 
подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или 
подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities 
and Markets Authorities – ESMA). 
Напред наведена банкарска гаранција и писмо о намерама банке уколико понуду заједнички 
подноси група понуђача може да гласи на име било ког члана групе понуђача. 
 

12.  ГАРАНТНИ РОК 
Наручилац у овом предмету захтева гарантни рок за изведене радове који не сме бити краћи 
од 2 (две) године. 
 

13. ПЕРИОД   ЗА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР  
Овај уговор се закључује на одређено време тј. на период до реализације радова у целини, без 
рекламације, а према Техничкој спецификацији.  
 

14. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао. 
 

15. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ  
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.  
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе 
краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.  
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), 
иста ће се сматрати неприхватљивом.  
 

16. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 
Наручиоца накнаду трошкова.  
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац 
ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.  
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17. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
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. 
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87. ст. 4 
Закона о јавним набавкама. 
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тачка 1) – 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 
1 тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, 
делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке 
за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који 
не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен 
у уговору.  
Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача, 
попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за 
извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 

18. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  
Понуду може поднети и група понуђача.  
Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој 
понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све учеснике у 
заједничкој понуди.  
Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. тачкe 1) – 4) 
Закона о јавним набавкама . 
У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење 
јавне набавке.  
 
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор 
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења 
• понуђачу који ће издати рачун 
• рачуну на који ће бити извршено плаћање 
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу.  
 

16. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара.  
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.  
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
  

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

18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА  
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда 
применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, уколико су испуњени сви услови 
наведени у Конкурсној документацији. 
 

19. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОГА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЋЕНОМ ЦЕНОМ 
Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две 
или више понуда са истом понућеном ценом јесте моменат предаје понуде Наручиоцу, тј. 
понуђач који први преда понуду Наручиоци имаће преност у односу на остале понућаче. 
 

20. ПОНУДА ДОМАЋЕГ ПОНУЂАЧА 
У складу са чланом 86. став 3. Закона о јавним набавкама, у случају примене критеријума 
најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који 
пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под 
условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену 
страног понуђача.  
 

21. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА  
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. 
понуде које су одговарајуће и прихватљиве.  
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.  

• Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда 

• Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове из техничке спецификације 

• Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 
набавке. 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
Понуда ће бити одбијена:  

1) уколико није благовремена 
2) уколико поседује битне недостатке 
3) уколико није одговарајућа 
4) уколико ограничава права наручиоца 
5) уколико условљава права наручиоца 
6) уколико ограничава обавезе понуђача 
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке 

 
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:  

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 
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2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења 
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 
19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  

Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно 
његовог подизвођача.  
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју 
тражити, нудити или дозволити промене у понуди.  
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је 
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако 
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  
Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке:  

1) поступио супротно забрани из чл. 23. Закона о јавним набавкама  
2) учинио повреду конкуренције 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. став 3. Закона о 
јавним набавкама, који потврђује да Понуђач није испуњавао своје обавезе по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за 
период од претходне три године.  
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о 
јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац 
ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
У складу са чланом 83. став 11. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће понуду Понуђача 
који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву 
ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је Понуђач добио негативну 
референцу.  
 

23. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА  
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.  
 

24. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 (осам) дана од дана протек рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона о јавним набавкама.  
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У складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само 
једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права.  
Наручилац ће изабраног Понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за 
потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење 
захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.  
У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право 
да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи најповољнији.  
 
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА:  

1) Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. Закона 
о јавним набавкама 

2) Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. 
Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком 
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) 
месеци.  

 
25. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  
• Подношење захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње Наручиоца.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда, конкурсна документација – сматра се благовременим у овом поступку ако је примљено 
од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда. Овај 
захтев за заштиту права има за последицу застој рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора, као и одлуке о обустави поступка рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке о додели 
уговора односно о обустави поступка јавне набавке. 

• Достављање захтева за заштиту права 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, предајом на шалтеру 5 писарнице 
Наручиоца који је дужан да да потврду подносиоцу захтева за заштиту права да је примио 
захтев за заштиту права. 
Захтев за заштиту права може се предати електронским путем и путем факса, а Наручилац је 
дужан да потврди пријем о захтеву за заштиту права. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој Комисији, а предаје Наручиоцу. 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да плати таксу и то у износу од 80.000,00 
динара, уплатом на текући рачун 840-742221843-57, сврха уплате: Републичка 
административна такса, модел 97, са позивом на број 59-013 (навести и број предмета VII-404-
1/2013-74 од 06.08.2013. године). 
Свака странка сноси своје трошкове које проузрокује својим радњама. 
 
За све што није посебно прецизирано овом Конкурсном документацијом, важи Закон о 
јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012)
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V. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ 
 
 

 

Ред. 
број 

Локација на 
којој се изводи 
грађевински 

рад 

Опис рада  

Јед. 
мере 
грађ. 
рада 

К
о
л
и
ч
и
н
а 

Редни 
број 
грађ. 

рада на 
Локацији 

Цена по 
јед. мере 

без  
ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 
без са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 

Локација 1  
(Отона 
Жупанчића 27 и 
29) 

Maшинско и ручно рушење армирано бетонских постојећих стаза 
дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални транспорт до 20м, утовар у 
камион и одвожење шута на градску депонију до 35км са свим 
трошковима који  иду на терет извођача. 
Димензије: 
1,70м x 14,80м х 0.2 х kr 2 
1,70м x 14,80м х 0.2 х kr 2 

М
3 20,12 1 

    

2 

Локација 1  
(Отона 
Жупанчића 27 и 
29) 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично заменити 
подлогу уколико буде потребе, у цену урачунати утовар и одвоз старе 
подлоге, набавку и уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све 
ручне хоризонталне и вертикалне транспорте који су потребни за 
извођење ове позиције радова. 
Димензије: 
1,70м x 14,80м 
1,70м x 14,80м 

М
2 50,32 2 

    

3 

Локација 1  
(Отона 
Жупанчића 27 и 
29) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије: 
1,70м x 14,80м 
1,70м x 14,80м 

М
2 50,32 3 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 1 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 
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4 
Локација 2 
(Луја Адамича 
29) 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од бетонских коцки 
дебљлине 20цм МБ 30, хоризонтални транспорт до 20м, утовар у 
камион и одвожење шута на градску депонију до 35 кмса свим 
трошковима који иду на терет извођача. 
Димензије  
1,40м  х  9,50м х 0.2 х KR 2  

М
3 5,32 1 

    

5 
Локација 2 
(Луја Адамича 
29) 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично заменити 
подлогу уколико буде потребе, у цену урачунати утовар и одвоз старе 
подлоге, набавку и уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све 
ручне хоризонталне и вертикалне транспорте који су потребни за 
извођење ове позиције радова. 
Димензије  
1,40м  х  9,50м 

М
2 13,3 2 

    

6 
Локација 2 
(Луја Адамича 
29) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије: 
1,40м x 9,50 м. 

М
2 13,3 3 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 2 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

7 
Локација 3 
(Луја Адамича 
31) 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од бетонских коцки 
дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални транспорт до 20м, утовар у 
камион и одвожење шута на градску депонију до 35 кмса свим 
трошковима који иду на терет извођача. 
Димензије: 1,40м  х  9,50м х 0.2м х KR 2  

 
М

3 5,32 1 

    

8 
Локација 3 
(Луја Адамича 
31) 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично заменити 
подлогу уколико буде потребе, у цену урачунати утовар и одвоз старе 
подлоге, набавку и уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све 
ручне хоризонталне и вертикалне транспорте који су потребни за 
извођење ове позиције радова. 
Димензије: 1,40м  х  9,50м 

М
2 13,3 2 

    

9 
Локација 3 
(Луја Адамича 
31) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 

М
2 13,3 3 
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шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије: 
1,40 м x 9,50 м 

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 3 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

10 

Локација 4  
(Бул. А. 
Чарнојевића 
180) 

Ручно рушење и уклањање постојећих бетонских плоча са степеница, 
са утоваром и одвозом на депонију до 35км 
Димензије:6 х 17/29 цм 
Ширина степеница 3,30м 

 
 

М
2 5,74 1 

    

11 

Локација 4  
(Бул. А. 
Чарнојевића 
180) 

Набавка материјала, ручни транспорт бетона до 100м због 
неприступачног терена за прилаз миксера и пребетониравање 
постојећег степеништа са предходно припремљеном оплатом. Бетон 
дебљине 17цм, у цену урачунати и чишћење подлоге и премаз са 
везом и израду анкера за спој старог и новог бетона. 
Димензије: 
6 х 17/29 цм 
Ширина степенисног крака 3,30 м 

М
3 1,65 2 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 4 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

12 

Локација 5  
(Бул. А. 
Чарнојевића 
178) 

Санирање постојећег степеништа заменом оштећених плоча новим 
плочама. Димензије плоче 30х30х5цм 
Димензије:8  х 17/29 цм 
Ширина степеница 2,00 м 

 
М

2 4,80 1 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 5 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

13 
Локација 6  
(Народних 
хероја 22-28) 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од асфалта дебљине 
20цм МБ 30, хоризонтални транспорт до 20м, утовар у камион и 
одвожење шута на градску депонију до 35 кмса свим трошковима који 
иду на терет извођача. 

М
3 78,40 1 
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Димензије: 
Неправилан облик 392м2 

14 
Локација 6  
(Народних 
хероја 22-28) 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично заменити 
подлогу уколико буде потребе, у цену урачунати утовар и одвоз старе 
подлоге, набавку и уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све 
ручне хоризонталне и вертикалне транспорте који су потребни за 
извођење ове позиције радова. 
Димензије:Неправилан облик 392м2 

М
2 392 2 

    

15 
Локација 6  
(Народних 
хероја 22-28) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:Неправилан облик 392м2 

М
2 392 3 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 6 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

16 

Локација 7 
(Студентска 43 
ка Булевару 
Зорана 
Ђинђића 140) 

Поправити оштећене ивичњаке, или заменити новим. Обрачун по 
метру  дужном. 

М
 

34,00 1 

    

17 

Локација 7 
(Студентска 43 
ка Булевару 
Зорана 
Ђинђића 140) 

Ручно стругање и уклањање корова и осталог растиња. Премазати 
хемијским средством за неутрализацију корова. 

М
2 

 
464,00 

2 

    

18 

Локација 7 
(Студентска 43 
ка Булевару 
Зорана 
Ђинђића 140) 

Терен за одбојку допунити песком просечне дебљине 15 цм. У цену 
урачунати набавку материјала, хоризонтални ручни транспорт до 
50м, планираље +-2цм  
Димензије: 7,00м х 10,00м 

М
3 10,50 3 

    

19 
Локација 7 
(Студентска 43 
ка Булевару 

Набавка машински справљеног бетона и пребетонирање платоа, 
армираним бетоном дебљине 15цм и МБ 30. Бетон у ободној оплати 
са четири стране. Армирати мрежом Q188 у доњој зони са потребним 
јахачима. Предвидети можданике и котве, као и дилатационе 

 
М

2 394 4 
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Зорана 
Ђинђића 140) 

спојнице на растеру 3,00 м х 4,00 м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење околине након 
завршетка радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и не 
оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију. 

Димензије: 

 
 

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 7 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

20 

Локација 8 
(Булевар 
Зорана 
Ђинђића 140 
према терену) 

Ручно стругање и уклањање корова и осталог растиња. Премазати 
хемијским средством за неутрализацију корова.  
Димензије: 
7,40 м х 38,40 м   
4,10 м х 29,00 м  

 
М

2 

403,06 

1 

    

21 

Локација 8 
(Булевар 
Зорана 
Ђинђића 140 
према терену) 

Набавка машински справљеног бетона и пребетонирање платоа, 
армираним бетоном дебљине 15 цм и МБ 30. Бетон у ободној оплати 
са четири стране. Армирати мрежом Q188 у доњој зони са потребним 
јахачима. Предвидети можданике и котве, као и дилатационе 
спојнице на растеру 3,00 м х 4,00 м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење околине након 
завршетка радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и не 
оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију. Димензије: 
7,40 м х 38,40 м    
4,10 м х 29,00 м 

 
М

2 

 
403,06 

2 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 8 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

22 
Локација 9 
(Булевар 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље дебљине 20/40цм, 
хоризонтални ручни транспорт до 100м, утовар у возило и одвоз на 

 
 1     
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Зорана 
Ђинђића138 
према 
Студентска 37) 

градску депонију до 35 км, укључити и трошкове депоније. Након тога 
прецизно испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености, обрачун по  m2, 
Димензије:1,8 м х 9,50 м    

 
 

М
2 17,1 

23 

Локација 9 
(Булевар 
Зорана 
Ђинђића138 
према 
Студентска 37) 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до потребне 
збијености, дебљине 25-30см за израду подлоге за бетонску плочу, 
горњу површину падирати на 0,5 % због одводњавања атмосферске 
воде. 
Димензије:1,8 м х 9,50 м       

М
2 17,1 2 

    

24 

Локација 9 
(Булевар 
Зорана 
Ђинђића138 
према 
Студентска 37) 

Ручно стругање и уклањање корова и осталог растиња. Премазати 
хемијским средством за неутрализацију корова. 
Димензије: Неправилни постојећи облик 575,75м2 

М
2 

575,75 

3 

    

25 

Локација 9 
(Булевар 
Зорана 
Ђинђића138 
према 
Студентска 37) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 20 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:1,8 м х 9,50 м       

 
М

2 17,1 4 

    

26 

Локација 9 
(Булевар 
Зорана 
Ђинђића138 
према 
Студентска 37) 

Набавка машински справљеног бетона и пребетонирање платоа, 
армираним бетоном дебљине 15 цм и МБ 30. Бетон у ободној оплати 
са четири стране. Армирати мрежом Q188 у доњој зони са потребним 
јахачима. Предвидети можданике и котве, као и дилатационе 
спојнице на растеру 3,00 м х 4,00 м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење околине након 
завршетка радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и не 
оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију. 
Неправилни постојећи облик - 575,75м2 

 
М

2 

 
575,75 

5 

    

 
 
 
УКУПНО ЛОКАЦИЈА 9 
 
 
 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 
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27 
Локација 10  
(Студентска 27 
према терену) 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од бетонских коцки 
дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални транспорт до 20м, утовар у 
камион и одвожење шута на градску депонију до 35 km са свим 
трошковима који иду на терет извођача. 
Димензије:2,00м  х  21,00м х 0.2м х KR 2  

 
 

М
3 16,80 

1 

    

28 
Локација 10  
(Студентска 27 
према терену) 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично заменити 
подлогу уколико буде потребе, у цену урачунати утовар и одвоз старе 
подлоге, набавку и уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све 
ручне хоризонталне и вертикалне транспорте који су потребни за 
извођење ове позиције радова. 
Димензије: 2,00м х  21,00м 

 
М

2 42 2 

    

29 
Локација 10  
(Студентска 27 
према терену) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:2,00м х  21,00м 

М
2 42 3 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 10 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

30 
Локација 11  
(Отона 
Жупанчича 13) 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље дебљине 20/40цм, 
хоризонтални ручни транспорт до 100м, утовар у возило и одвоз на 
градску депонију до 35 км, укључити и трошкове депоније. Након тога 
прецизно испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености, обрачун по  m2, 
Димензије:2,20 м х 13,50 м    

М
2 29,70 1 

    

31 
Локација 11  
(Отона 
Жупанчича 13) 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично заменити 
подлогу уколико буде потребе, у цену урачунати утовар и одвоз старе 
подлоге, набавку и уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све 
ручне хоризонталне и вертикалне транспорте који су потребни за 
извођење ове позиције радова. 
Димензије: 2,20 м х 13,50 м 

М
2 29,70 2 

    

32 
Локација 11  
(Отона 
Жупанчича 13) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 

М
2 29,70 3 
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доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:2,20 м х 13,50 м 

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 11 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

33 
Локација 12  
(Отона 
Жупанчича 15) 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од бетонских коцки 
дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални транспорт до 20м, утовар у 
камион и одвожење шута на градску депонију до 35 km са свим 
трошковима који иду на терет извођача. 
Димензије: 2,20 м х 13,50 м х 0.2м х KR 2  

 
М

3 11,88 1 

    

34 
Локација 12  
(Отона 
Жупанчича 15) 

Корекција постојеће шљунчане подлоге, местимично заменити 
подлогу уколико буде потребе, у цену урачунати утовар и одвоз старе 
подлоге, набавку и уградњу нове од шљунка, у цену предвидети све 
ручне хоризонталне и вертикалне транспорте који су потребни за 
извођење ове позиције радова. 
Димензије: 2,20 м х 13,50 м 

 
М

2 29,70 2 

    

35 
Локација 12  
(Отона 
Жупанчича 15) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. Димензије:2,20 м х 13,50 м 

М
2 29,70 3 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 12 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

36 
Локација 13  
(Отона 
Жупанчича 17) 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље дебљине 20/40цм, 
хоризонтални ручни транспорт до 100м, утовар у возило и одвоз на 
градску депонију до 35 км, укључити и трошкове депоније. Након тога 
прецизно испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености, обрачун по  m2, 
Димензије:2,20 м х 13,50 м    

М
2 29,70 1 
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37 
Локација 13  
(Отона 
Жупанчича 17) 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до потребне 
збијености, дебљине 25-30см за израду подлоге за бетонску плочу, 
горњу површину падирати на 0,5 % због одводњавања атмосферске 
воде. 
Димензије:2,20 м х 13,50 м    

 
М

2 29,70 2 

    

38 
Локација 13  
(Отона 
Жупанчича 17) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:2,20 м х 13,50 м    

М
2 29,70 3 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 13 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

39 
Локација 14  
(Отона 
Жупанчича 20) 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од бетонских коцки 
дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални транспорт до 20м, утовар у 
камион и одвожење шута на градску депонију до 35 кмса свим 
трошковима који иду на терет извођача. 
Димензије: 1,40 м х 16,00 м х 0.2м х KR 2  

 
М

3 

8,96 

1 

    

40 
Локација 14  
(Отона 
Жупанчича 20) 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до потребне 
збијености, дебљине 25-30см за израду подлоге за бетонску плочу, 
горњу површину падирати на 0,5 % због одводњавања атмосферске 
воде. 
Димензије:1,40 м х 16,00 м 

 
М

3 6,72 2 

    

41 
Локација 14  
(Отона 
Жупанчича 20) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 1,5 м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:1,40 м х 16,00 м 

М
2 22,40 3 
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УКУПНО ЛОКАЦИЈА 14 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

42 

Локација 15  
(Отона 
Жупанчича 14-
18) 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље дебљине 20/40цм, 
хоризонтални ручни транспорт до 100м, утовар у возило и одвоз на 
градску депонију до 35 км, укључити и трошкове депоније. Након тога 
прецизно испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености, обрачун по  m2, 
Димензије:1,20 м х 25,00 м    

 
 
 

М
2 

30 1 

    

43 

Локација 15  
(Отона 
Жупанчича 14-
18) 

Ручно стругање и уклањање корова и осталог растиња. Премазати 
хемијским средством за неутрализацију корова. 
Димензије:Неправилни постојећи облик - 193,76м2  

 
М

2   
193,76 

2 

    

44 

Локација 15  
(Отона 
Жупанчича 14-
18) 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до потребне 
збијености, дебљине 25-30см за израду подлоге за бетонску плочу, 
горњу површину падирати на 0,5 % због одводњавања атмосферске 
воде. 
Димензије:1,20 м х 25,00 м    

 
 

М
2 30 3 

    

45 

Локација 15  
(Отона 
Жупанчича 14-
18) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:1,20 м х 25,00 м    

М
2 30 4 

    

46 

Локација 15  
(Отона 
Жупанчича 14-
18) 

Набавка машински справљеног бетона и пребетонирање платоа, 
армираним бетоном дебљине 15 цм и МБ 30. Бетон у ободној оплати 
са четири стране. Армирати мрежом Q188 у доњој зони са потребним 
јахачима. Предвидети можданике и котве, као и дилатационе 
спојнице на растеру 3,00 м х 4,00 м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење околине након 
завршетка радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и не 
оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију. 
Неправилни постојећи облик193,76м2 

М
2 

193,76 

5 
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УКУПНО ЛОКАЦИЈА 15 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

47 

Локација 16 
(Бул. М. 
Миланковића 
132 и Народних 
Хероја 63 -  
плато) 

Скидање растиња и чишћена платоа, ручно стругачима па хемијски 
неутрализовати растиње и коров 
Димензије: 
26,30 м х 19,00 м 
8,30 м х 8,10 м 

 
 

М
2 

566,93 

1 

    

48 

Локација 16 
(Бул. М. 
Миланковића 
132 и Народних 
Хероја 63 -  
плато) 

Набавка машински справљеног бетона и пребетонирање дечијег 
играришта и платоа, армираним бетоном дебљине 15цм и МБ 30. 
Бетон у ободној оплати са четири стране. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони са потребним јахачима. Предвидети можданике и котве, 
као и дилатационе спојнице на растеру 3,00 м х 3,00 м. У цену 
урачунати формирање и расформирање градилишта, као и завршно 
чишћење околине након завршетка радова. Током радова обезбедити 
мере да се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, 
обезбедити и потребну сигнализацију. 

М
2 

566,93 

2 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 16 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

49 

Локација 17 
(Бул. М. 
Миланковића 
132 и Народних 
Хероја 63 -  
пешачке стазе) 

Скидање растиња и чишћена стаза, ручно стругачима, па хемијски 
неутрализовати растиње и коров 
Димензије: 
47,70 м х 2,50м 
28,40 м х 2,00м 
58,00 м х 2,80м 

М
2 

  
338,45 

1 

    

50 

Локација 17 
(Бул. М. 
Миланковића 
132 и Народних 
Хероја 63 – 
пешачке стазе) 

Набавка машински справљеног бетона и пребетонирање стазе, 
армираним бетоном дебљине 15цм и МБ 30. Бетон у ободној оплати 
са четири стране. Армирати мрежом Q188 у доњој зони са потребним 
јахачима. Предвидети можданике и котве, као и дилатационе 
спојнице на 3,50 м.  У цену урачунати формирање и расформирање 
градилишта, као и завршно чишћење околине након завршетка 
радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и не оштети 
зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију. 
Димензије: 
47,70 м х 2,50м 
28,40 м х 2,00м 
58,00 м х 2,80м 

 
М

2 

338,45 

2 
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УКУПНО ЛОКАЦИЈА 17 
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___________________ 
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51 

Локација 18 
(Бул.  М. 
Миланковића  
130-132) 

Скидање растиња и чишћена стаза и платоа, ручно стругачима па 
хемијски неутрализовати  растиње и коров. Чишћењем обухватити 
све стазе, дечије игралиште и базене. 
Димензије: 
Дечије игралиште 12,00м х 18,00м 
Базени 2ком х 4,00м х 15,90м 
Стазе укупно 56,8 м2 

 
М

2 

 
400,00 

1 

    

52 

Локација 18 
(Бул.  М. 
Миланковића  
130-132) 

Набавка машински справљеног бетона и пребетонирање стаза, 
армираним бетоном дебљине 15цм и МБ 30. Бетон у ободној оплати 
са четири стране. Армирати мрежом Q188 у доњој зони са потребним 
јахачима. Предвидети можданике и котве, као и дилатационе 
спојнице на растеру 3,00 м х 3,00 м. У цену урачунати формирање и 
расформирање градилишта, као и завршно чишћење околине након 
завршетка радова. Током радова обезбедити мере да се сачува и не 
оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити и потребну 
сигнализацију. 
Све површине осим базена. 

 
 
 

М
2 272,8 

2 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 18 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
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53 

Локација 19 
(Булевар 
Милутина 
Миланковића  
130-132 – стазе) 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље дебљине 20/40цм, 
хоризонтални ручни транспорт до 100м, утовар у возило и одвоз на 
градску депонију до 35 км, укључити и трошкове депоније. Након тога 
прецизно испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености, обрачун по  m2. Димензије:1,20 м х 12,00 м    

 
 

М
2 14,40 

1 

    

54 

Локација 19 
(Булевар 
Милутина 
Миланковића  
130-132 - стазе) 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до потребне 
збијености, дебљине 25-30см за израду подлоге за бетонску плочу, 
горњу површину падирати на 0,5 % због одводњавања атмосферске 
воде . 
Димензије:1,20 м х 12,00 м    

 
М

2 14,40 2 

    

55 

Локација 19 
(Булевар 
Милутина 
Миланковића  
130-132 - стазе) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 

 
 
 

М
2 14,40 

3 
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околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:1,20 м х 12,00 м    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 19 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

56 
Локација 20 (Др 
Ивана Рибара 
91) 

Скидање растиња и чишћење платоа, са неутрализацијом растиња 
адекватним хемијским средством. У цену укљичити и сву потребну 
сигнализацију и услове за функционисање радњи током извођења 
радова. 

 
М

2 

 
2431,00 

1 

    

57 
Локација 20 (Др 
Ивана Рибара 
91) 

Бетониранје рупа на постојећој бетонској плочи. Просечне дебљине 
15цм. МБ 30. Армирати мрежом Q188 у доњој зони.  М

2 20,00 2 
    

58 
Локација 20 (Др 
Ивана Рибара 
91) 

Санирање сливника, у смислу корекције нивоа поклопца да би се 
прилагидио висој коти асфалта, тј.подизање нивоа шахт поклопца. ком 2 3 

    

59 
Локација 20 (Др 
Ивана Рибара 
91) 

Припрема подлоге, израда битуменске емулзије, набавка и уградња 
абајућег слоја асфалта аб 8, дебњине 5цм, укључити адекватну 
механизацију, а делимично потребна и ручна уградња на 
неприступачним местима. 

М
2 

2431,00 

4 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 20 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

60 
Локација 21  
(Др Ивана 
Рибара 87 - 1) 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље дебљине 20/40цм, 
хоризонтални ручни транспорт до 100м, утовар у возило и одвоз на 
градску депонију до 35 км, укључити и трошкове депоније. Након тога 
прецизно испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености,  
Димензије:2,20м х 19,5м х 0.3 

 
 

М
3 12,87 

1 

    

61 
Локација 21  
(Др Ивана 
Рибара 87 - 1) 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до потребне 
збијености, дебљине 25-30см за израду подлоге за бетонску плочу, 
горњу површину падирати на 0,5 % због одводњавања атмосферске 
воде. 
Димензије:2,20 м х 19,50 м 

 
М

3 12,87 2 

    

62 
Локација 21  
(Др Ивана 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 

М
3 8,15 3 
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Рибара 87 - 1) цм. Предвидети ободну кружну оплату са четири стране, бетонирати 

и шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2,5 м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:2,20 м х 19,50 м 

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 21 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

63 
Локација 22  
(Др Ивана 
Рибара 87 - 2) 

Maшинско и ручно рушење постојеће стазе од бетонских коцки 
дебљине 20цм МБ 30, хоризонтални транспорт до 20м, утовар у 
камион и одвожење шута на градску депонију до 35 km са свим 
трошковима који иду на терет извођача. 
Димензије: 2,20 м х 19,50 м х 0.2м х KR 2  

 
М

3 17,16 1 

    

64 
Локација 22  
(Др Ивана 
Рибара 87 - 2) 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до потребне 
збијености, дебљине 25-30см за израду подлоге за бетонску плочу, 
горњу површину падирати на 0,5 % због одводњавања атмосферске 
воде. Димензије:2,20 м х 19,50 м 

 
М

3 12,87 2 

    

65 
Локација 22  
(Др Ивана 
Рибара 87 - 2) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2,5 м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:2,20 м х 19,50 м 

М
3 8,15 3 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 22 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

66 
Локација 23  
(Др Ивана 
Рибара 87 - 3) 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље дебљине 20/40цм, 
хоризонтални ручни транспорт до 100м, утовар у возило и одвоз на 
градску депонију до 35 км, укључити и трошкове депоније. Након тога 
прецизно испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 

 
 

М
3 12,87 

1 
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збијености,  
Димензије:2,20м х 19,5м х 0.3м 

67 
Локација 23  
(Др Ивана 
Рибара 87 - 3) 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до потребне 
збијености, дебљине 25-30см за израду подлоге за бетонску плочу, 
горњу површину падирати на 0,5 % због одводњавања атмосферске 
воде. 
Димензије:2,20 м х 19,50 м 

 
М

3 12,87 2 

    

68 
Локација 23  
(Др Ивана 
Рибара 87 - 3) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну кружну оплату са четири стране, бетонирати 
и шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2,5 м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:2,20 м х 19,50 м 

 
М

3 

 
 
 

8,15 3 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 23 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

69 
Локација 24  
(Др Ивана 
Рибара 87 - 4) 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље дебљине 20/40цм, 
хоризонтални ручни транспорт до 100м, утовар у возило и одвоз на 
градску депонију до 35 км, укључити и трошкове депоније. Након тога 
прецизно испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне  
збијености,  
Димензије:2,20м х 16,00м х 0.3м 

 
 

М
3 10,56 

1 

    

70 
Локација 24  
(Др Ивана 
Рибара 87 - 4) 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до потребне 
збијености, дебљине 25-30см за израду подлоге за бетонску плочу, 
горњу површину падирати на 0,5 % због одводњавања атмосферске 
воде. 
Димензије:2,20м х 16,00м 

 
М

3 35,20 2 

    

71 
Локација 24  
(Др Ивана 
Рибара 87 - 4) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну кружну оплату са четири стране, бетонирати 
и шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2,5 м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 

 
 
 
 

М
3 6,68 3 
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и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије:2,20м х 16,00м x 0.19м 

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 24 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

72 
Локација 25 
(Гандијева 140) 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље дебљине 20/40цм, 
хоризонтални ручни транспорт до 100м, утовар у возило и одвоз на 
градску депонију до 35 км, укључити и трошкове депоније. Након тога 
прецизно испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености,  
Димензије: 
2,20м х 16,00м х 0.3м 
2,20м х 16,00м х 0.3 м 

 
М

3 21,12 1 

    

73 
Локација 25 
(Гандијева 140) 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до потребне 
збијености, дебљине 25-30см за израду подлоге за бетонску плочу, 
горњу површину падирати на 0,5 % због одводњавања атмосферске 
воде. 
Димензије: 
2,20м х 16,00м 
2,20м х 16,00м 

 
 

М
3 

 
70,40 2 

    

74 
Локација 25 
(Гандијева 140) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну кружну оплату са четири стране, бетонирати 
и шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2,5 м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије: 
2,20м х 16,00м x 0.19м 
2,20м х 16,00м х 0.19м 

 
 

М
3 13,37 

3 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 25 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

75 
Локација 26 
(Јурија Гагарина 
120) 

Пребетонирати постојеће степенице. Бетон у оплати, МБ 30. 
Дебљина бетона 12цм. Позиција неприступачна, предходно очистити 
подлогу од траве и корова, везу старог и новог бетона постићи 
премазом. 

М
2 34,20 1 

    



               
                 Р е п у б л и к а   С р б и ј а  
                 Градскa општинa Нови Београд  
                 Булевар Михаила Пупина 167                                                                                           Страница 70 од 86                                                                                                                             
 
 

Димензије: 
20 х 12/40цм 
Ширина степеница 3,60м 
Подест 1,50м 

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 26 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

76 
Локација 27 
(Нехруова 66) 

Пребетонирати постојеће степенице. Бетон у оплати, МБ 30. 
Дебљина бетона 12цм. Позиција неприступачна, предходно очистити 
подлогу од траве и корова, везу старог и новог бетона постићи 
премазом. 
Димензије: 
16 х 17/30цм 
Ширина степеница 5,50м 
Подест 2,00м 

М
2 37,40 1 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 27 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

77 
Локација 28 
(Нехруова 78) 

Пребетонирати постојеће степенице. Бетон у оплати, МБ 30. 
Дебљина бетона 12цм. Позиција неприступачна, предходно очистити 
подлогу од траве и корова, везу старог и новог бетона постићи 
премазом. 
Димензије: 
16 х 17/30цм 
Ширина степеница 5,60м 
Подест 2,00м 

 
М

2 38,08 1 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 28 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

78 
Локација 29 
(Јурија Гагарина 
218) 

Пребетонирати постојеће степенице. Бетон у оплати, МБ 30. 
Дебљина бетона 12цм. Позиција неприступачна, предходно очистити 
подлогу од траве и корова, везу старог и новог бетона постићи 
премазом. 
Димензије: 23 х 12/40цм 
Ширина степеница 3,60м 
Подест 1,50м 

М
2 38,52 1 

    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 29 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 
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79 
Локација 30  
(Јурија Гагарина 
199-207) 

Рушење постојеђе стазе на крајевима у дужини од 2м. Утовар у 
возило и одвоз на градску депонију до 35 км, укључити и трошкове 
депоније.Спуштање нивоа послоге ради избегавања степеника. 
Димензије:2,30м х 2,00м х 2 ком 

 
 

М
2 

9,20 1 

    

80 
Локација 30  
(Јурија Гагарина 
199-207) 

Пребетонирање стазе. Дебљина бетона 15цм. МБ 30. Бетон у ободној 
оплати са обе стране. Армирати мрежом Q188 у доњој зони. 
Дилатационе спојнице на сваких 2,00м. 
Димензије: 
4,00м х 23,60м 
4,00м х 5,30м 
4,00м х 2,00м 
1,60м х 11,30м 
2,50м х 12,30м 
2,30м х 29,30м 
1,50м х 13,00м 
1,50м х 15,00м 

М
2 

281,82 

2 

    

81 
Локација 30  
(Јурија Гагарина 
199-207) 

Фарбање клупа 
5м2 
х 4 ком М

2 20,00 3 
    

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 30 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

82 
Локација 31 
(Сурчинска 56ј) 

Машинско и ручно скидање хумуса и ископ земље дебљине 20/40цм, 
хоризонтални ручни транспорт до 100м, утовар у возило и одвоз на 
градску депонију до 35 км, укључити и трошкове депоније. Након тога 
прецизно испланирати подлогу +-1 cm и уваљати тло до потребне 
збијености, обрачун по  m2, 
Димензије: 2,00 м х 50,00 м    

 
М

2 100 1 

    

83 
Локација 31 
(Сурчинска 56ј) 

Набавка материјала, планирање и ваљање шљунка до потребне 
збијености, дебљине 25-30см за израду подлоге за бетонску плочу, 
горњу површину падирати на 0,5 % због одводњавања атмосферске 
воде. Димензије:2,00 м х 50,00 м    

М
2 100 2 

    

84 
Локација 31 
(Сурчинска 56ј) 

Набавка, транспорт и уградња машински справљеног бетона МБ 30 
за израду нове стазе, горњу површину равно испердашити и 
обрадити метлом. Бетон обавезно вибрирати. Дебљина бетона 19 
цм. Предвидети ободну оплату са четири стране, бетонирати и 
шаловати по шах пољима или исећи дилатације на потребном 
растојању, два дана након бетонирања. Армирати мрежом Q188 у 
доњој зони, са свим потребним јахачима и спојним материјалом, и 
израдом дилатационих спојница на сваких 2м. У цену урачунати 
формирање и расформирање градилишта, као и завршно чишћење 
околине након завршетка радова. Током радова обезбедити мере да 
се сачува и не оштети зеленило и дрвеће у зони радова, обезбедити 
и потребну сигнализацију као и привремене пешачке стазе током 
извођења радова. 
Димензије: 2,00 м х 50,00 м    

М
2 100 3 
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УКУПНО ЛОКАЦИЈА 31 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

 

 ∑ (УКУПАН ИЗНОС ЗА 31 ЛОКАЦИЈУ) 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 
___________________ 
 
___________________ 

 
 
 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                            
 

Одговорно лице понуђача 
 
 
 

                                                                                                 ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
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VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда број __________ од __________ 2013. године  
 

за јавну набавку Грађевински радови у циљу одржавања комуналног реда на 31 локацији на 
територији Градске општине Нови Београд, VII-404-1/2013-74 од 06.08.2013. године, којом се 
обавезујемо да квалитетно извршимо радове који су предмет набавке, у складу са наведеним 
условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи 
начин:  

а) самостално  
б) са подизвођачем  
в) као група понуђача  

 
А) Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:  
 
 
Адреса и седиште понуђача:  
Матични број:  
ПИБ:  
Овлашћено лице:  
Особа за контакт: 
Email: 
Број телефона:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача:  
 
Б) Навести податке о подизвођачима  
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима):  
 
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив из одговарајућег регистра:  
 
 
Адреса и седиште подизвођача:  
Матични број:  
ПИБ:  
Овлашћено лице:  
Број телефона: 
Email:  
Телефакс:  
Број рачуна подизвођача:  
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 
__________%.  
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _________________________________  
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Напомена:  
Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не може бити 
већи од 50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју 
подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за 
све подизвођаче), не може бити већи од 50%. 
  
В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди  
(уколико се подноси заједничка понуда):  
 
1. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра:  
 
 
Адреса и седиште члана групе:   
Матични број:  
ПИБ:  
Овлашћено лице:  
Број телефона: 
Email:  
Телефакс:  
Број рачуна члана групе:  
 
 
 
Укупан износ понуде без ПДВ-а 
 

 

 
Укупан износ понуде са ПДВ-ом 
 

 

Важење понуде  
(не може бити краће од 30 дана) 

 

 
 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                            
 

Одговорно лице понуђача 
 
 
 
                                                                                                                      ______________________ 

 
 
 
 

 
 

М.П. 
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 
 

У  Г  О  В  О  Р 
 
 
 

o извођењу грађевински радови у циљу одржавања комуналног реда на 31 
локацији на територији Градске општине Нови Београд 

 
 
Закључен између: 
 
1. Градске општине Нови Београд, ул.Булевар Михаила Пупина бр. 167, ПИБ 
101666851, матични број 17331132, коју заступа председник Александар Шапић (у 
даљем тексту: Наручилац) 

и 
2._______________________________________, ПИБ __________________, матични 
број ____________________, које заступа _____________________ (функција) 
___________________________ (у даљем тексту Добављач) 
 
 
3. ______________________________________, ПИБ __________________, матични 
број ____________________, које заступа _____________________ (функција) 
___________________________  

(подаци о подизвођачу) 
 
4. _______________________________________, ПИБ _________________, матични 
број ____________________, које заступа _____________________ (функција) 
_________________________________________  

(подаци о  учесницима заједничке понуде) 
 
          Уговорне стране сагласно констатују да је за јавну набавку грађевински радови у 
циљу одржавања комуналног реда на 31 локацији на територији Градске општине Нови 
Београд, а за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, 
спроведен отворени поступак јавне набавке, покренут Одлуком број VII-404-1/2013-74 
од 06.08.2013. године за који је јавни позив објављена на Порталу управе за јавне 
набавке дана 13.08.2013. године. 

По спроведеном поступку уговорне стране су се сагласиле о следећем: 
 

Члан 1. 
          Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе уговорних страна 
поводом јавне набавке извођења грађевинских радова у циљу одржавања комуналног 
реда на територији Градске општине Нови Београд на 31 локацији, за потребе Градске 
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општине Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина број 167, а према условима из 
усвојене Понуде понуђача број __________ од __________ године, која чини саставни 
део овог уговора и према Техничкој спецификацији која је такође саставни део овог 
Уговора. 
          Добављач ће радове које су предмет овог уговора вршити својим средствима 
рада и својом радном снагом. 
 

Члан 2. 
           Добављач се обавезује да грађевинске радове из члана 1. овог уговора, изврши 
у року од највише 30 (тридесет) дана. О динамици, тј. редоследу извршења 
грађевинских радова по локацијама одлучује Наручилац. 
          Динамику, тј. редослед извршења услуге грађевинских радова по локацијама 
саставља Наручилац на посебном акту који носи назив „Динамика извршења услуге 
грађевинских радова за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина број 167“ која се предаје Добављачу у моменту потписивања Уговора, а даље у 
моменту евентуалне измене. 
 

Члан 3. 
          Услугу из члана 1. овог уговора, Добављач извршава својом радном снагом, 
механизацијом и грађевинским материјалом. 
          Добављач ће у предмету јавне набавке ангажовати укупно _____ радника.  
          Свака од 31 локације се мора третирати као градилиште и бити адекватно 
обележена од стране Добављача, а према важећој законској регулативи.  
          Запослени које Добављач ангажује, морају бити у радном односу код Добављача. 
           

Члан 4. 
          Наручилац се обавезује да моментом потписивања овог Уговора, именује особу 
за контакт са Добављачем. Наручилац ће посебним решењем такође именовати и 
особу за финансијско праћење извршења Уговора. 
 

Члан 5. 
          Добављач је одговоран за предузимање мера заштите на раду, заштите од 
пожара и других мера у складу са важећим прописима и нормативима за запослене 
ангажоване на пословима који су предмет овог Уговора, као и за грађевински 
материјал и за средства рада. 
          Добављач је дужан да Наручиоцу (лицу из члана 4.овог уговора), достави личне 
податке одговорних лица за сваку од 31 локације (име и презиме, контакт телефон) из 
предмета овог уговора. 
          У случају промене одговорног лица, Добављач је дужан да обавести Наручиоца 
писаним путем, најдаље у року од 8 часова од момента промене. 
          Добављач се обавезује да именује лице које ће бити одговорно за организацију 
рада и за комуникацију у вези са извршењем овог Уговора и да о томе обавести 
Наручиоца. 
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Члан 6. 
          Добављач се обавезује да ће грађевинске радове из члана 1. овог Уговора 
вршити квалитетно у складу са својом понудом, стандардима и нормативима који се 
примењују за ову област. 
          Наручилац може Добављачу дати рекламацију на квалитет извршених услуга, 
писаним путем, у року од 5 (пет) дана од дана извршеног посла, односно од дана када 
је посао требало да се заврши. Добављач је дужан да рекламацију реши најдуже у року 
од 3 (три) дана од дана пријема писане рекламације. 
          Ако Добављач није у могућности да поступи по рекламацији из става 2. овог 
члана, Наручилац има право и да тражи накнаду евентуалне штете коју трпи. 
  Наручилац може у случају из става 3. овог члана да активира банкарску 
гаранцију као финансијско обезбеђење за добро извршење уговорне обавезе. 

У случају да Наручилац активира банкарску гаранцију као финансијско 
обезбеђење за добро извршење уговорне обавезе, то ће се сматрати негативном 
референцом у смислу члана 82. Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације 
Наручиоца број 74/2013. 
 

Члан 7. 
          Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године од дана извршеног посла на 
свих 31 локацији и подразумева било какво одступање од констатованог стања у 
тренутку извршења посла и преузимања радова. Добављач је дужан да рекламацију у 
оквиру гарантног рока коју достави Наручилац реши у року од 5 (пет) дана од пријема 
писане рекламације. 
          Наручилац под квалитетом извршених услуга сматра поштовање свих одредаба 
овог Уговора и Понуде Добављача и Техничке спецификације, а које се односе на 
Добављача. 

Добављач је дужан да у тренутку примопредаје радова, преда Наручиоцу 
оригинал банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, безусловну и 
наплативу на први позив без права приговора, у износу од __________ (3% од 
вредности уговора) и са роком важности 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног 
рока. 

Добављач је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив Наручиоца, 
отклони све недостатке и мане које се односе на квалитет радова, односно које су 
настале због употребе материјала које не одговарају уговорној намени и квалитету, као 
и због неквалитетног извођења посла. 

Ако Добављач на позив Наручиоца  не отклони одмах недостатке на објектима, 
Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача, а на 
терет Добављача радова из овог уговора. 

Ако недостаци за које је Добављач одговоран или само њихово отклањање 
изазову друга оштећења објекта, Добављач  је дужан да и та оштећења отклони о свом 
трошку. 
 

Члан 8. 
          Наручилац има право да од Добављача наплати уговорену казну у случају да 
Добављач неуредно испуњава следеће обавезе : 
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1) ако за извођење радова не ангажује укупан број радника који је наведен у члану 
3. овог уговора; 

2) ако приликом извођења радова не користи опрему тражену Конкурсном 
документацијом Наручиоца бр. 74/2013; 

3) ако није адекватно обележио као градилиште сваку од 31 локације на којима се 
изводе радови, као и ако не предузима мере из области заштите и безбедности 
на раду за раднике који су ангажовани за извршење радова; 

4) ако не поштује рок за извршење услуге из члана 2. овог Уговора. 
          Уговорна казна износи 10% од уговорене вредности, и наплаћује се тако што се 
активира банкарска гаранција за добро извршење посла. 
          Материјални доказ за примену уговорне казне утврђиваће се у поступку контроле 
извршавања Уговора од стране Наручиоца, а евидентираће се у „Записнику о контроли 
извођења грађевинских радова у циљу одржавања комуналног реда на 31 локацији на 
територији Градске општине Нови Београд по предмету јавне набавке број VII-404-
1/2013-74 од 06.08.2013. године“ који се доставља Добављачу. Записник се саставља 
по процедури наведеној у одредбама члана 12. овог уговора. 

Наручилац је дужан да, у моменту када Добављач не испуни неку од својих 
обавеза које су наведене у одредбама става 1.овог члана, без одлагања обавести 
Добављача да задржава право на уговорену казну. 
          Сматра се да је Добављач сагласан да му се од уговореног износа изврши 
умањење у складу са одредбама претходног става овог члана чим се стекну услови 
наведени у овом члану. 
 

Члан 9. 
          Наручилац се обавезује да цену прецизирану у прихваћеној понуди у износу од 
_______________  динара без ПДВ-а, а _______________  динара са ПДВ-ом 
исплаћивати сукцесивно према приложеној фактури за сваку појединачну локацију, а 
према ценама наведеним у Обрасцу структуре цене Конкурсне документације број 
74/2013, у року не дужем од 45 (четрдесет и пет) дана од дана пријема радова без 
рекламације и испостављања фактуре, уплатом на текући рачун Добављача број 
_______________, код банке _______________, са позивом на ПИБ _______________. 
           Добављач доставља фактуре Наручиоцу путем поште или предајом на шалтеру 
4 у згради Градске општине Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, Београд, са 
обавезном назнаком „ЈН VII-404-1/2013-74“. 
          Наручилац ће платити Добављачу цену из члана 9. овог Уговора, пошто 
овлашћено лице Наручиоца (лице које је задужено за паћење материјалног извршења 
Уговора) достави изјаву да су грађевински радови извршени. 
          Уколико је Наручилац уложио рекламацију, рок за плаћање уговорне обавезе 
помера се за период док се рекламација не отклони. 
 

Члан 10. 
          Добављач се обавезује да оригинал банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, безусловну и наплативу на први позив без права приговора, у износу од 
__________ (10% од вредности уговора) и са роком важности најмање 5 (пет) дана 
дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Банкарска гаранција за добро 
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извршење посла се доставља у року од највише 10 (десет) дана од дана закључења 
уговора, а пре започињања радова. 
 

Члан 11. 
Наручилац ће именовати одговорни  Надзорни орган и доставити именовање 

Добављачу. Добављач је дужан да пре почетка радова обавести Наручиоцa o 
одређивању одговорног извођача  радова, достављањем решења о именовању истог. 
          Наручилац може у току извршења Уговора да врши контролу понуђача сваког 
тренутка у погледу коришћења понуђеног техничког, кадровског капацитета и 
материјала који користи за предмет јавне набавке, као и да ли се грађевински радови 
врше у складу са Техничком спецификацијом која је саставни део Конкурсне 
документације из предмета јавне набавке и у сваком другом делу предмета ове јавне 
набавке. 
          Наручилац може да врши и контролу подизвођача, а Добављач је дужан да му 
омогући вршење контроле, уколико је у понуди изабраног понуђача учествује и 
подизвођач или више њих. Уколико Наручилац врши контролу код подизвођача, она се 
врши уз присуство Добављача. 
          Контрола ће се вршити тако што Наручилац у сваком тренутку без најаве може 
да врши контролу на локацијама на којима се обавља изводе радови, уз присуство 
овлашћеног лица Добављача. 
          Добављач је дужан да у току контроле достави Наручиоцу све информације и 
податке које су у вези предмета јавне набавке и које не представљају податак који је 
поверљив када је тако наведено у понуди понуђача.  
          О извршеној контроли води се записник који носи назив „Записник о контроли 
извођења грађевинских радова у циљу одржавања комуналног реда на 31 локацији на 
територији Градске општине Нови Београд по предмету јавне набавке број VII-404-
1/2013-74 од 06.08.2013. године “, који се електронским путем, путем факса или поште 
доставља Добављачу. 
          Ако Наручилац у току контроле има примедбе, исте ће унети у Записник, а на 
основу примедаба датих у Записнику може саставити и рекламацију Добављачу. 
          Стручни надзор над извођењем предметних радова, Наручилац ће вршити преко 
и уз помоћ овлашћених стручњака. 

Сва комуникација између уговорених страна сматраће се важећом само ако је у 
писаној форми и само уколико је директно примило овлашћено лице уговорне стране. 

Добављач је дужан да уредно и по прописима који важе у седишту грађења води 
грађевински дневник, грађевинску књигу са свим прилозима у 2 (два) примерка, 
односно један примерак за Наручиоца, а један за Добављача, као и инспекцијску књигу. 
Грађевински дневник и грађевинска књига морају бити редовно потписивана од 
надзорног органа и одговорног руководиоца радова Добављача, и то: Грађевински 
дневник свакодневно, а Грађевинск књига одмах након извршеног обрачуна и уношења 
изведених количина по свакој позицији рада. 
 

Члан 12. 
          Овај Уговор закључен је на одређено време.  Добављач извршење радова треба 
да започне првог наредног дана од дана када доставио Наручиоцу банкарску гаранцију 
за добро извршрње посла, а по закључењу Уговора. 
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Под даном закључења уговора са изабраним понуђачем у смислу предходног 
става овог члана подразумева се дан када га обе уговорне стране потпишу и овере 
својим печатом. 

Добављач се обавезује да ће радове извршити у року од 30 (тридесет) дана од 
дана почетка извршења радова. 
          Средства за реализацију ове јавне набавке обезбеђена су у буџету 
Наручиоца за 2013. годину. 
 

Члан 13. 
          Ако Добављач не испуњава обавезе које су утврђене овим уговором Наручилац 
може да раскине уговор и тада мора оставити Добављачу примерени рок од 8 (осам) 
дана за испуњење уговорене обавезе. 
          Ако Добављач не испуни обавезу ни у накнадном року, Наручилац може у 
писаном облику изјавити да раскида уговор. 
          Одредбе овог члана о раскиду уговора примењују се и у случају да Добављач не 
извршава обавезе у роковима који су наведени у овом Уговору. 
 

Члан 14. 
          Наручилац може раскинути Уговор и без остављања Добављачу нанадног рока 
за испуњење уговорене обавезе ако из држања Добављача прозилази да он своју 
обавезу неће извршити ни у накнадном року. 
 

Члан 15. 
         Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење 
уговорене обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, 
а у једном и другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара 
очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправедно 
одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење уговорене 
обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху 
уговора може захтевати да се уговор раскине. 
          Раскид уговора се не може захтевати ако је страна која се позива на промењене 
околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их 
је могла избећи или савладати. 
          Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене 
околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе. 
          Страна која је овлашћена да због промењених околности захтева раскид уговора 
дужна је да о својој намери да раскине уговор обавести другу страну чим сазна да су 
такве околности наступиле. 
 

Члан 16. 
          Уговор може бити раскинут и сагласном вољом уговорних страна. 
 

Члан 17. 
          Под условима утврђеним овим Уговором, Уговор се раскида у року од 8 дана од 
дана када уговорна страна достави писмено обавештење о раскиду уговора другој 
уговорној страни. 
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Члан 18. 
          На све односе уговорних страна који могу настати поводом овог Уговора, а нису 
регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 
          Евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 
надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 19. 
 Све измене и допуне овог Уговора биће регулисане закључењем посебног 
Анекса. 
 

Члан 20. 
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) 

задржава Давалац услуге, а 4 (четири) Наручилац. 
 
 
    
 
            За Добављача:                                                        За Наручиоца: 
                 Директор                                                                  Председник 
                                                                                  Градске општине Нови Београд                                                                   
                                                               
 
         __________________                                     __________________________                                                                                                     
                                                                                              Александар Шапић 
 
 
УПУТСТВО: 

1. Модел уговора је потребно попунити, оверити печатом и потписати од стране одговорног 
лица 

2. Ако у јавној набавци учествују подизвођачи, у тачки 3. наводе се називи подизвођача 
3. Ако се у предмету јавне набавке даје заједничка понуда, уговор потписују сви учесници 
заједничке понуде, а у тачки 4. наводе се имена учесника  заједничке понуде 

4. Модел уговора се попуњава траженим подацима на празним цртама, потписује и оверава 
печатом 
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VIII. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 
У предмету јавне набавке Грађевински радови у циљу одржавања комуналног реда на 31 
локацији на територији Градске општине Нови Београд број VII-404-1/2013-74 од 06.08.2013. 
године, прилажемо следећу структуру трошкова насталих приликом припреме понуде: 
 
Понуђач: 
  

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 
 
 

Ред. 
бр. ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС  
(у динарима) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
УКУПНО: 
 

 

 
 
 
Укупан износ трошкова за припрему понуде износи:_________________ са ПДВ-ом. 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                           
 

Одговорно лице понуђача 
 
 

                                                                                                 _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
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IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 
 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 124/2012), у предмету jавне набавке број VII-404-1/2013-74 од 06.08.2013. године, понуђач 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је своју понуду број 
_______________ од _______________ поднео независно без договора са другим понуђачима 
и заинтересованим лицима 
 
__________________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача) 
 
 
 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                            
 

Одговорно лице понуђача 
 
 
 

                                                                                                 ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

М.П. 
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X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ 

ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

 
У складу са чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), а 
у предмету јавне набавке Грађевински радови у циљу одржавања комуналног реда на 31 
локацији на територији Градске општине Нови Београд, број VII-404-1/2013-74 од 06.08.2013. 
године, 
 
Понуђач: 
 

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 
 
изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које 
прозилазе из из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити 
животне средине. 
 
 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                           
 

Одговорно лице понуђача 
 
 
 

                                                                                                 ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
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XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ПРСЛУКА 
 
 
У складу са захтевима ове Конкурсне документације, а у предмету јавне набавке Грађевински 
радови у циљу одржавања комуналног реда на 31 локацији на територији Градске општине 
Нови Београд, број VII-404-1/2013-74 од 06.08.2013. године, 
 
Понуђач: 
 

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 
 
изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ђе за извршиоце послова на 
терену, као радну униформу обезбедити флуоресцентне прслуке (наранџасте или зелене боје) 
са исписаним текстом: ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД на леђима.  
 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                           
 

Одговорно лице понуђача 
 
 
 

                                                                                                 ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
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ПП Образац 

................................................. 
Место за печат Наручиоца 

НАРУЧИЛАЦ:  
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД  
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА БРОЈ 167  
11070 НОВИ БЕОГРАД 
 

„НЕ ОТВАРАЈ“ 
Понуда за јавну набавку Грађевински радови у циљу одржавања комуналног реда на 31 
локацији на територији Градске општине Нови Београд, број VII-404-1/2013-74 од 06.08.2013. 
године, за потребе Градске општине Нови Београд улица Булевар Михаила Пупина 167, 
Београд 
 
ПОНУЂАЧ: 
 
.................................................................................................................................................................. 
(Назив понуђача) 
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М.П. 
Упутство: 
Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса. За подизвођаче 
и учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема 
подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови образца се дијагонално прецртавају. 


