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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-191/18-2 од 14. маја 
2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-191/18-3 од 14. маја 2018. 
године године, Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у 
даљем тексту: Наручилац), у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну 
конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку: 

 

 
 
 

 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА 

 А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији 
А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и 

А2 (Аутопут Е-763) – деоница: Обреновац – Прељина  
 

 

Број јавне набавке: 34/2018 

 
 
 

У поглављу II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, тачка 1. Предмет јавне 

набавке мења се у целости тако да сада гласи: 

 
„Предмет јавне набавке бр. 34/2018 су радови – Пројектовање и изградња наплатних 

станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка 
Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница: Обреновац – Прељина (ознака из Општег речника 
набавки: 45213000 – Радови на изградњи пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, 
грађевина повезаних са превозом). Процењена вредност јавне набавке је до 1.810.000.000,00 
динара без пореза на додату вредност.“ 
 

 
У поглављу III ВРСТА И ОПИС РАДОВА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ,  РОК ИЗВРШЕЊА И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, део ТЕХНИЧКЕ 
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ, тачка 1.4 ОБИМ РАДОВА, код подтачке Грађевински 
радови брише се пета позиција, код подтачке Израда електроенергетских  инсталација брише се 
друга позиција, код подтачке Израда машинских инсталација брише се друга позиција, а сходно 

томе мења се и последњи став дела Опште одредбе, тако да сада предметне податачке и 
наведени став гласе: 

    

 Грађевинско занатски радови   укључују: 
 

- Изградњу управног објекта-припремни радови, земљани радови,бетонски и армирано 
бетонски радови,армирачки радови, монтажа управног објекта,занатски и остали радови 

- Изградња настрешница и шахта испод наплатне кабине- припремни и земљани радови, 
бетонски и армирано бетонски радови,армирачки радови,челична каонструкција, 
покривачки и лимарски радови. 

- Изградња налетних стубова- припремни и земљани радови, бетонски и армирано 
бетонски радови,армирачки радови и остали радови 

- Темељи инсталација на острву- израда, транспорт и монтажа  темеља самца и АБ 
шахтова  за инсталације  

-  Изградња платоа за агрегат-припремни ,земљани, бетонскии  и армирано бетонски  
радови. 
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- Изградња платоа за смештај контејнера - припремни ,земљани, бетонски,  армирано 
бетонски  радови и разни радови 

- Радови на објекту пумпне станице- припремни ,земљани, бетонски и  армирано 
бетонски  радови , армирачки радови и монтажу пумпне станице.  

- Постављање жичане ограде 
 

 Израда електроенергетских  инсталација  укључује: 
- електричне инсталације управне зграде- разводни ормани, израда инсталација 

унутрашњег осветљења,уградња  паник светиљки, израда прикључница и фиксних 
прикључака, изједначавање потенцијала,уградња уземљивача и громобранске 
инсталацијје,уградња телефонских инсталација,постављање заштитних цеви и  сва 
испитивања за постављене инсталације    

- електричне инсталације надстрешнице- уградња електричних инсталација са 
уземљењем и испитивање постављених инсталација  

- Напајање спољних јединица клима уређаја- 
- дизел електрични агрегат-уградња дизел електричног агрегата,постављање каблова , 

уградња уземљивача и испитивање постављених инсталација. 
- Главни нн кабл- постављање  кабловске канализације и испитивање  
- Напајање кабина и ЕНП,-постављање НН каблова и испитивање кабловских водова 
- Електричне инсталације бунара-постављање инсталација ,темељних уземљивача, и 

громобранских инсталација са испитивањем 
- Јавно осветљење – демонтажа старих стубова, бетонирање темеља, постављање  

нових стубова и монтирање светиљки, 
 

 Израда машинских инсталација  укључује: 

- Термомашинске инсталације за управни објекат- постављање унутрашних инсталација 
за грејање објекта и инсталације за хлађење објекта. 

- Пумпна станица-испорука и пуштање у рад електричног радијатора  
- Припремни и завршни радови-упознавање са објектом и пробна испитивања 
 
При изради Техничких услова за извођење радова посебно водити рачуна о усаглашености 

нумерације и података наведених у Техничким условима и у предмеру радова.Техничке услове 
дати за следеће групе радова: 

 
Грађевинско занатски радови 
1 – Управни објекат  
2 – Настрешницa,шахт испод наплатне кабине и заштитни стубови 
3 – Налетни стубови 
4 –Темељи инсталација на острву 
5 – Саобраћајно острво са налетним стубовима 
6 – Платои за агрегат   
7 – Плато за смештај контејнера 
8 – Објекат пумпне станице 
9–„Г“ портал 
 
Саобраћајне површине 
1 – Припремни радови 
2 – Земљани радови 
3 – Коловозна конструкција 
4 – Одводњавање 
 
Хидротехничке инсталације  
1 – Инсталације водовода 
- управни објекат 
- спољашње инсталације  

2 – Инсталације канализације 
- управни објекат 
- спољашње инсталације  

3 – Санитарни уређаји и прибор 
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4 – Бунар 
5 – Опрема за бунар  
 
Електроенергетске инсталације 
1 – Електричне инсталације управне зграде 
2 – Електричне инсталације надстрешнице 
3 – Уређај непрекидног напајања УПС 
4 – Дизел електрични апарат 
5 – Напајање кабина и ЕНП 
6 – Напајање спољних јединица клима уређаја 
7 – Електричне инсталације бунара    
8 – Јавно осветлење  
 
Телекомуникационе и сигналне инсталације 
1 – Телефонске инсталације 
2 – Структурна кабловска мрежа  
3 – Видео надзор 
4 – ПНК канали 
5 – ТК мрежа  
 
Машинске  инсталације 
1 – Инсталације грејања-управни објекат 
2 – Инсталације хлађења-управни објекат 
3 – Пумпна станица  
 
Саобраћајна опрема и сигнализација  
1 – Вертикална сигнализација 
2 –Хоризонтална сигнализација  
3 – Саобраћајна опрема 
4 – Измештање и уклањање саобраћајне опреме и сигнализације 
5 – „П“ или „Т“портални носач 
 
Пејзажно и хортикултурно уређење комплекса 
1 – Радови на садњи 
2 – Израда травњака 
3 – Једногодишње инвестиционо одржавање 
 
Заштита  од пожара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У поглављу VII  МОДЕЛ УГОВОРА, мењају се у целости ПОСЕБНИ УСЛОВИ УГОВОРА 

тако да сада гласи: 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ УГОВОРА 

Број клаузуле 

О.У.У. 
Измене и допуне Општих Услова Уговора 

1.1 (7) Радови обухватају : 
   I.   ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 Израда пројекта за грађевинску дозволу 

 Израда извода из пројекта 

 Израда пројекта за извођење  

 Израда пројекта изведеног објекта  
  II. ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА  

 Грађевинско занатски радови    

- Изградњу управног објекта-припремни радови, земљани 
радови,бетонски и армирано бетонски радови,армирачки радови, 
монтажа управног објекта,занатски и остали радови 

- Изградња настрешница и шахта испод наплатне кабине- 
припремни и земљани радови, бетонски и армирано бетонски 
радови,армирачки радови,челична каонструкција, покривачки и 
лимарски радови. 

- Изградња налетних стубова- припремни и земљани радови, 
бетонски и армирано бетонски радови,армирачки радови и остали 
радови 

- Темељи инсталација на острву- израда, транспорт и монтажа  
темеља самца и АБ шахтова  за инсталације  

-  Изградња платоа за агрегат-припремни ,земљани, бетонскии  и 
армирано бетонски  радови. 

- Изградња платоа за смештај контејнера - припремни ,земљани, 
бетонски,  армирано бетонски  радови и разни радови 

- Радови на објекту пумпне станице- припремни ,земљани, бетонски 
и  армирано бетонски  радови , армирачки радови и монтажу 
пумпне станице.  

- Постављање жичане ограде 
 Радови на изградњи саобраћајница : 

- Припремне радове-геодетско обележавање површина, ископ 
ровова за индетификацију инсталација,одстрањивање грмља и 
дрвећа,рушење постојећег коловоза са одвозом,стругање 
постојећег асфалта,припрема постојећих слојева за асфалтирање 
полагање челичних канала, и израду пројекта изведеног стања.  

- Земљане радове – уређење подла,израда насипа од земљаног 
материјала, ,планирање и ваљање постељице,ископ хумуса,ископ 
земљаног материјала, , хумузирање површина  и транспорт 
материјала. 

- Коловозна конструкција - израда  слоја од дробљеног агрегата 
0/63, израда слоја од дробљеног каменог материјала 0/31,5 d=20 и 
30 cm ,израду горњег носећег слоја од БНС 22sA ,израду хабајућег 
слоја  од АБ 11s, израду бетонског неармираног коловоза, израду 
бетонског тротоара и полагање белих бетонских  ивичњака 

- Оводњавање- набавка и уградња бетонских монтажних коруба низ 
косину насипа. 

 Израда хидротехничких  инсталација : 

- Инсталације водовода-управна зграда –набавка транспот и 
монтажа полипропиленских цеви, вентила и челичнихзаштитних 
цеви цеви,испитивање на пробни притисак 

- Инсталације канализације-управна зграда –набавка транспот и 
монтажа канализационих ПВЦ цеви,ПВЦ вентилационе главе и 
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испитивање на водонепропустивост спојева 
- Санитарни уређаји и прибор -набавка,транспорт и монтажа WC-е 

шоље,умиваоника,славине,електричног грејача,огледала,држача 
за убрусе,  

тоалет папир, сапун и електричног сушача за руке  
- Инсталације водовода (спољашње инсталације)-грађевински и 

бетонски радови,инсталатерски радови водовод и остали радови 
-  Инсталације канализације (спољашње инсталације)-грађевински 

и бетонски радови,монтажни радови,инсталатерски радови 
канализација и остали радови  

- Бунар и опрема за пумпну  станицу- Истражни радови и израда 
бунара према хидролошком профилу 

 Израда електроенергетских  инсталација  : 

- електричне инсталације управне зграде- разводни ормани, израда 
инсталација унутрашњег осветљења,уградња  паник светиљки, 
израда прикључница и фиксних прикључака, изједначавање 
потенцијала,уградња уземљивача и громобранске 
инсталацијје,уградња телефонских инсталација,постављање 
заштитних цеви и  сва испитивања за постављене инсталације 

- електричне инсталације надстрешнице- уградња електричних 
инсталација са уземљењем и испитивање постављених 
инсталација  

- дизел електрични агрегат-уградња дизел електричног 
агрегата,постављање каблова , уградња уземљивача и 
испитивање постављених инсталација. 

- Главни нн кабл- постављање  кабловске канализације и 
испитивање  

- Напајање кабина ,-постављање НН каблова и испитивање 
кабловских водова 

- Електричне инсталације бунара-постављање инсталација 
,темељних уземљивача, и громобранских инсталација са 
испитивањем 

- Јавно осветљење – демонтажа старих стубова, бетонирање 
темеља, постављање  нових стубова и монтирање светиљки, 

 Израда телекомуникационих и сигналних  инсталација: 

- Телефонске инсталације-набавка ,транспорт и уградња  
инсталација са испитивањем 

- Структурна кабловска мрежа- испорука и уградња каблова са 
испитивањем 

- Видео надзор-набавка и уградња софтвера 
- ТК мрежа –заштитне цевиу контролном објекту и кабловска 

канализација, 
 Израда машинских инсталација: 

- Термомашинске инсталације за управни објекат- постављање 
унутрашних инсталација за грејање објекта и инсталације за 
хлађење објекта. 

- Пумпна станица-испорука и пуштање у рад електричног 
радијатора  

- Припремни и завршни радови-упознавање са објектом и пробна 
испитивања 

 Постављање саобраћајна  опреме  и сигнализације: 
- Постављање саобраћајне сигнализације и опреме,обележавање 

ознака на коловозу, измештање и уклањање сигнализације 
,израду портала  и постављање и одржавање саобраћајне опреме 
за време извођења радова.  

 Пејзажно и хортикултурно уређење комплекса 
- Радови на садњи 
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- Израда травњака 
- Једногодишње инвестиционо одржавање 

 Заштита од пожара: 
Монтажа противпожарних апарата- набавка и транспорт  

1.1 (14) Овлашћени представници Уговорних страна су:  
За Наручиоца: Мр Миленко Цаковић, дипл.ек. 

Извршни директор Сектора за наплату путарине: 
 
За Добављача: ________________________________  
 

                        _____________________________ 

1.1 (29) Датум почетка радова је 7 дана од датума писма о почетку радова  

1.1 (30) Наручилац издаје Писмо о почетку радова Добављачу након што 
Добављач достави Наручиоцу и Наручилац прихвати следеће: 
- Гаранцију за добро извршење посла у складу са одредбама чл.  4.8 
ОУУ и ПУУ, 
- Решење о именовању Руководиоца радова , Одговорних извођача 
радовау складу са законом и одредбама овог Уговора, 
- Полисе осигурања са доказом о плаћеним премијама у складу са  
одредбама чл. 1.14 ОУУ и ПУУ, 
-Програм радова одобрен од Стручног надзора у складу са одредбама  
чл. 2.1 ОУУ и ПУУ. 
Добављач не може ући у посед Градилишта пре издавања Писма о  
почетку радова у складу са одредбама чл. 1.20 ОУУ и ПУУ. 
Сва кашњења у погледу испуњења горе наведених обавеза падају на 
терет Добављача. 
Наручилац је у обавези да у року од 7 дана од дана потписивања  
Уговора достави Добављачу и Стручном надзору примерак техничке  
документације по којој се изводе Радови. 

1.1 (31) Рок за завршетак пројектно техничке документације и комплетних 

радова je ______ календарских дана од закључења основног Уговора. 

1.1 (45) Градилиште је на више локација на државним путевима I А : 
Наплатне станице на државном путу А1(Е-75)-крак према Македонији  
–деоница:Ниш-Прешево: 
БНС НИШ-ЈУГ на км 435+007, 
БНС ПРОКУПЉЕ-МЕРОШИНА на км 440+636, 
БНС ДОЉЕВАЦ на км 451+250, 
БНС БРЕСТОВАЦ на км 457+272, 
БНС ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР на км 464+596, 
БНС ЛЕСКОВАЦ-ЈУГ на км 480+833, 
БНС БУЈАНОВАЦ 1 на км 553+011,  
БНС БУЈАНОВАЦ 2 на км 556+709:  
Наплатне станице на државном путу А4(Е-80)-крак према Бугарској  
–деоница:Ниш-Димитровград: 
БНС НИШ-СЕВЕР на км 2+497, 
БНС НИШ-ИСТОК на км 9+222, 
БНС НИШ-МАЛЧА на км16+720  
Наплатну станица на државном путу А2(Е-763)-–деоница:Обреновац-
Прељина: 
ПРИВРЕМЕНА ЧЕОНА НАПЛАТНА СТАНИЦА ЧСН ОБРЕНОВАЦ на км 
27+650 

1.8 Адресе уговорних страна: 
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Наручилац: Јавно предузеће „Путеви Србије“ 

За: Мр Миленко Цаковић, дипл.ек. 

 Сектор за наплату путарине 

Адреса:  улица Љубе Чупе бр. 5, 11000 Београд 

Телефон: +381 11 30 84 215  

Е-маил: naplata.putarine@putevi-srbije.rs 

 

Добављача:  _______________________________  

За:  _______________________________  

Адреса:   _______________________________  

Телефон:  _______________________________  

Е-маил:  _______________________________  

1.14 1) Осигурање радова, постројења, материјала, опреме и механизације: 

- на суму једнакој вредности уговора. 

Учешће осигураника у штетном догађају, максимално: 

- за радове и постројења 200.000 (двеста хиљада динара) 

- за материјале опрему и механизацију 100.000 (сто хиљада 

динара) 

2) Осигурање од одговорности према трећим лицима (TPL) 

- висина обештећења по случају је 10,000,000.00 РСД. без 

ограничења броја обештећења, са лимитом 50.000.000,00 

РСД 

Учешће осигураника у штетном догађају, максимално: 

- за телесне повреде: без учешћа 

- за материјалне штете: 50.000 (педесет хиљада динара) 

Осигурање лица од последица несрећног случаја (минимално): 

- Смрт услед болести: 100.000 (сто хиљада динара) 

- Смрт услед повреде: 200.000 (двеста хиљада динара) 

- Инвалидидет: 400.000 (четиристо хиљада динара) 

1.15 Подаци за сваку наплатну станицу и захтеваним радовима дати су у 
Идејном пројекту. Наручилац одговара за тачност података датих у 
Идејном Пројекту у мери која је разумна и очекивана за ту врсту 
техничке документације и њен садржај. Добављач је одговоран за 
интерпретацију   датих података.  

1.20 Наручилац обавештава Добављача о Датуму почетка радова Писмом о 

почетку радова, по испуњењу следећих обавеза: 

Добављач у року од 7 дана од дана потписивања Уговора доставља 
Наручиоцу: 

 Решење о именовању Руководиоца радова, Одговорних 

пројектаната и Одговорних извођача радова наведених у Понуди; 

 Предлог за именовање Главног пројектанта; 

 Гаранцију за добро извршење посла у складу са Клаузулом 4.8 

О.У.У. и П.У.У.; 

 Програм радова у складу са Клаузулом 2.1 О.У.У. и П.У.У.; 

 Полисе осигурања у складу са Клаузулом 1.14 О.У.У. и П.У.У.; 
Добављач у року од 14 дана од дана потписивања Уговора доставља 

Наручиоцу: 

 Програм радова у складу са Клаузулом 2.1 О.У.У. и П.У.У.; 
Наручилац је у обавези да у року од 7 дана од дана потписивања 
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Уговора достави Добављачу и Стручном надзору примерак техничке 

документације- Идејни пројекат  

Наручилац ће писаним путем обавестити Добављача о датуму када су 

испуњени сви услови да га уведе у посед градилишта када су 

испуњени следећи услови: 

 Да је Добављач завршио и предао Стручном надзору Пројекат 

за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење; 

 Да је техничка контрола прегледала пројекат за грађевинску 

дозволу и  доставила извештај. 

 Да је Стручни надзор верификовао да је Пројекат за извођење 

урађен квалитетно и у складу са захтевима; 

 Да је урађен и прихваћен План управљања саобраћајем; 

 Да је урађен и прихваћен План управљања заштитом животне 

средине; 

 Да је Добављач извршио све обавезе према надлежним 

институцијама, а које су у вези са почетком радова на 

градилишту. 

Међутим, и у периоду пре ступања у посед, Добављач може вршити 

набавку материјала и опреме. Такође може отпочети све радове на 

припреми елемената конструкција који се изводе ван градилишта, ако 

претходно изради одговарајући део Пројекта за извођење по комеј ће 

изводити те радове и на ту техничку документацију добије сагласност 

Стручног надзора  

2.1 Добављач доставља на одобрење Програм радова у року од 14 дана 

од датума потписивања Уговора. 

Период у коме се врши ажурирање програма је календарски месец. 

Износ који се трајно задржава за кашњење у достави ажурираног 

Програма радова је 50.000 РСД дневно (педесетхиљада динара). 

2.6 Добављач доставља Извештај о напредовању радова у року 10 дана 
од последњег дана периода на који се односи. 
Износ који се трајно задржава за кашњење у достави Извештаја о 
напредовању радова је 10.000 РСД дневно (десетхиљада динара). 

4.4 Добављач испоставља ситуације за плаћање у форми коју прописује 
Наручилац у договореном броју примерака. Ситуацију за плаћање 
потписују Одговорни извођач радова, Стручни надзор и Наручилац. 
Стручни надзор проверава Ситуације и одобрава износ који ће бити 
плаћен Добављачу. 
Вредност извршених радова утврђује Стручни надзор у складу са 
Уговором. 
Стручни надзор може да искључи било коју позицију одобрену у 
претходним Ситуацијама или умањи било коју претходно одобрену 
позицију на основу касније добијених информација. 

4.5 Рачун пословне банке Добављача на који се врши уплата по основу 
испостављених и одобрених ситуација: 
 
Назив банке _______________________________________________ 
 
Адреса банке  _____________________________________________  
 
Број рачуна _______________________________________________ 
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4.6 а) Пропорционални износ који се задржава је: 5 (пет) процената. 
б) Уколико Добављач одлучи да, након добијања Потврде о завршетку 
радова, преостали износ гарантног депозита замени са банкарском 
гаранцијом „на први позив", Добављач је обавезан да користи образац 
у форми која је приложена у Конкурсној документацији. Гаранцију 
издаје банка која је прихватљива за Наручиоца. Гаранција за 
отклањање недостатака у гарантном периоду издаје се на дан 
Примопредаје радова у висини од 2,5% од укупне вредности изведених 
радова без ПДВ-а, са роком важности који је 28 (двадесет осам) дана 
дужи од истека гарантног периода. 

4.7 Уговорни пенали за целокупне радове износе 0.1% укупне вредности 
Уговора по дану. Максимални износ казнених пенала за целокупне 
радове је 10% укупне вредности Уговора. 

4.8 Гаранција за добро извршење посла издаје се у року од 7 дана од 
датума закључења Уговора у висини од 10% од укупне вредности 
Уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана 
дужим од истека рока за коначно извршење посла 

4.10 Авансно плаћање износи до ____ процената од уговорне цене без 
ПДВ-а и плаћа се Добављачу у законском року од дана одобравања 
авансне ситуације од стране Наручиоца, а након достављања 
исправне Гаранције за повраћај аванса. 
Отплата датог аванса ће се вршити сразмерно вредности изведених 
радова кроз привремене ситуације до исплате коначне суме која је 
дата за аванс. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса 
мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 
повраћај аванса у случају да Добављач не изврши своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, односно употреби 
аванс за намену која не представља трошкове мобилизације везане за 
радове или не одржава Гаранцију валидном на начин описан Уговором 
или не врати примљени аванс у року и на начин прописан 
Уговором.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. 

5.3 Рок до ког се захтева достављање Пројекта изведеног објекта је 14 
дана након издавања Потврде о завршетку радова од стране Стручног 
надзора. Пројекат изведеног објекта обухвата све измене изведене на 
објекту у односу на Техничку документацију на основу које су Радови 
извођени.Износ који ће бити задржан у случају недостављања Пројекта 
изведеног објекта до захтеваног датума је 50.000 РСД 
(педесетхиљададинара) дневно. 

5.4 Период за отклањање недостатака (гарантни педиод) је 3 (три) године 
рачунајући од дана примопредаје радова, осим за поједине врсте 
објеката за које је Правилником о садржини и начину вршења 
техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога 
комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла 
и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним 
роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015 и 
29/2016). За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу 
са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје 
радова, али који не може бити краћи од гарантног рока за тај део 
конструкције. 
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5.9 Проценат који се односи на вредност незавршених радова, а 
представља додатни трошак Наручиоца за завршетак Радова је 10% 
(десет процената). 

6.1 Наручилац је одговоран за тачност следећих података које је пружио: 
(А) Делови, подаци и информације које су наведене у уговору као 
 непроменљиви или одговорност Наручиоца 
(Б) Идејни пројекат у мери подразумеваној за ову   врсту техничке 

документације 

6.3 Документација Добављача за коју се изричито захтева ревизија и 
одобрење од Стране стручног надзора је: 
(А) Програм радова 
(Б) План управљања квалитетом 
(В) План управљања саобраћајем за време извођења радова 
(Г) План мониторинга животне средине 
(Д) Пројекат за извођење 
(Ђ) Било која измена одобреног Пројекта за извођење 
(Е) Пројекат изведеног објекта 
(Ж) Упутства за руковање  за уграђену опрему 
Поред наведених докумената Стручни надзор може захтевати да му се 
и друга документа поднесу на претходно одобрење. 

6.4 Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу је 45 (шездесет) дана  
Рок за израду Пројекта  извођење је 30 (тридесет) дана  

6.6 Добављач је обавезан да за време извођења радова води и да преда 
Наручиоцу следећу документацију: 

 Грађевински дневник; 

 Књигу инспекције; 

 Грађевинску књигу; 

 евиденцију о извршеним мерењима; 

 евиденцију о атестима употребљених материјала; 

 евиденцију о извршеним испитивањима контроле квалитета 
употребљених материјала и изведених радова; 

 детаљне цртеже за извођење радова ако су израђени; 

 прорачуне и калкулације ако су израђени; 

 евиденцију о гаранцијама на набављену опрему коју даје 
произвођач; 

 евиденцију о упутствима за руковање за набављену опрему које 
даје произвођач; 

 геодетске снимке завршених радова и постављених инсталација 
у облику погодном за предају надлежним институцијама због 
увођења у катастар непокретности; 

 пројекат изведеног објекта 
Поред горе набројане документације Добављач ће Наручиоцу предати 
оригинале гаранција на испоручену опрему и оригинале упутстава за 
руковање опремом. 
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Сходно напред наведеним изменама конкурсне документације, у обрасцу Спецификације 

цена у оквиру поглавља VIII СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА, понуђачи не требају обрачунавати и 
исказивати наведене позиције уз прецртавање истих код свих наплатних станица на следећи 
начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

II ИЗГРАДЊА НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ  

  

1 ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

1.1 Управни објекат 1 Паушал     

1.2 Надстрешница заштитни  стубови и шахт 
испод наплатне кабине 1 

Паушал 
    

1.3 Налетни стубови 1 Паушал     

1.4 Темељи инсталација на острву 1 Паушал     

1.5 Објекат наплатне кабине 1 Паушал     

1.6 Изградња платоа за агрегат 1 Паушал     

1.7 
Изградња платоа за смештај контејнера за 
отпад 

1 
Паушал 

    

1.8 
Изградња објеката за постављање пумпне 
станице 1 

Паушал 
    

1.9 Постављање ограде комплекса 1 Паушал     

1.10 

Извођење свих позиција радова  које нису 
горе наведене али  су предвиђене и 
предложене од стране Понуђача као 
неопходне за завршетак радова. 

1 Паушал 
  

  
4 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ  

4.1 Електричне инсталације управне зграде 1 Паушал     

4.2 Електричне инсталације кабинa 1 Паушал     

4.3 Електричне инсталације надстрешнице 1 Паушал     

4.4 Дизел електрични агрегат 1 Паушал     

4.5 Главни нн кабл 1 Паушал     

4.6 Напајање кабина 1 Паушал     

4.7 Електричне инсталације бунара 1 Паушал     

4.8 Јавно осветљење 1 Паушал     

4.9 Остало 1 Паушал     

4.10 

Извођење свих позиција радова  које нису 
горе наведене али  су предвиђене и 
предложене од стране Понуђача као 
неопходне за завршетак радова. 

1 Паушал     

  
    6 МАШИНСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ         

6.1 Управни објекат:  1 Паушал     

6.2 Наплатне кабине  1 Паушал     

6.3 Пумпна станица  1 Паушал     

6.4 Припремни и завршни радови 1 Паушал     

6.5 

Извођење свих позиција радова  које нису 
горе наведене али  су предвиђене и 
предложене од стране Понуђача као 
неопходне за завршетак радова. 

1 Паушал 
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У обрасцу Спецификације цена у оквиру поглавља VIII СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА, код 

наплатне станице под редним бројем 9. БНС „НИШ – СЕВЕР“ на државном путу IА реда бр.4 (Е-80) 

на км 2+497, мењаја се у целости група радова 1.4 „Г“ ПОРТАЛ тако да сада гласи: 

 
 

Озна
ка 

Пози
ције 

Опис позиције 
Коли
чина 

Јед. 
мере  

Јед. цена  
УКУПНО 

без ПДВ-а 

  

1.4 „Г“ ПОРТАЛ 

1.4.1 Припремни и земљани радови 1 Паушал   

1.4.2 Бетонски радови 1 Паушал   

1.4.2 Армирачки радови    1 Паушал   

1.4.4 Челична конструкција    1 Паушал   

Укупно „Г“портал:  

 

 

 
У _______________ дана _________ 2018.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 

М.П. 
 
 
 
 
У поглављу IX ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ, мењаја се у целости Образац 1 – Предложено особље, 

тако да сада гласи: 
 
 

Образац 1: Предложено особље 
 

1. Назив позиције 
Руководилац радова (обавезна лична лиценца, 410, 412 или 415) 

 Име и презиме 

2. Назив позиције 
Главни пројектант (обавезна лична лиценца, 300, 310, 312 или 315) 

 Име и презиме 

3. Назив позиције 
Одговорни пројектант грађевинског пројекта пута (обавезна лична лиценца 315) 

 Име и презиме 

4. Назив позиције 
Одговорни пројектант грађевинских конструкција (обавезна лична лиценца, 
310) 

 Име и презиме 

5. Назив позиције 
Одговорни пројектант архитектонских пројеката (обавезна лична лиценца, 300) 

 Име и презиме 

6. Назив позиције 
Одговорни пројектант саобраћајне сигнализације и опреме пута (обавезна 
лична лиценца, 370) 

 Име и презиме 
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7. Назив позиције 
Одговорни пројектант хидротехничких објеката (обавезна лична лиценца, 313 
или 314) 

 Име и презиме 

8. Назив позицијеОдговорни пројектант електроенергетских инсталација 
(обавезна лична лиценца, 350) 

 Име и презиме 

9. Назив позиције 
Одговорни пројектант уређења путног појаса (обавезна лична лиценца, 300 или 
373) 

 Име и презиме 

10. Назив позиције 
Одговорни пројектант телекомуникационих и сигналних инсталација (обавезна 
лична лиценца, 353) 

 Име и презиме 

11. Назив позиције 
Одговорни пројектант геодетских радова (обавезна лична лиценца, 372) 

 Име и презиме 

12. Назив позиције 
Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 
технике (обавезна лична лиценца, 330) 

 Име и презиме 

13. Назив позиције 
Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда (обавезна лична лиценца, 
381) 

 Име и презиме 

14. Назив позиције 
Одговорни извођач радова саобраћајница (обавезна лична лиценца, 415 или 
412 и 418) 

 Име и презиме 

15. Назив позиције 
Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских 
радова (обавезна лична лиценца 410) 

 Име и презиме 

16. Назив позиције 
Одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације и опреме пута (обавезна 
лична лиценца 470) 

 Име и презиме 

17. Одговорни извођач радова хидротехничких објеката (обавезна лична лиценца 
413 или 414) 

Име и презиме 

18. Назив позиције 
Одговорно лице за саобраћај (обавезна лична лиценца 470) 

 Име и презиме 

19. Назив позиције 
Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација (обавезна лична 
лиценца 450) 

 Име и презиме 

20. Назив позиције 
Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система (обавезна 
лична лиценца 453) 

 Име и презиме 
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21. Назив позиције 
Одговорни извођач геодетских радова (обавезна лична лиценца 471) 

 Име и презиме 

22. Назив позиције 
Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 
технике (обавезна лична лиценца 430) 

 Име и презиме 

 

 
У______________дана___________2018.год.                             Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 

 М.П. 


