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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. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404-
219/20-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-219/20-3, 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: 

 
 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РУШЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПРИЛАЗНИХ 
КОНСТРУКЦИЈА НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ ДРУМСКО ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МОСТА ПРЕКО 

РЕКЕ ДУНАВ - «ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ» У БЕОГРАДУ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IБ 
РЕДА БР. 47, ДЕОНИЦА: БЕОГРАД (БОГОСЛОВИЈА) – ПЕТЉА КРЊАЧА 

 
Број јавне набавке: 45/2020 

 
У поглављу III ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК, мења се тачка 4.11 Саобраћајна 

сигнализација и опрема и тачка 5.3 Геолошко - геотехничка документација тако да сада 
гласе: 

4.11   Саобраћајна сигнализација и опрема 

Пројектовати привремену и сталну хоризонталну и вертикалну сигнализацију у складу 
са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18- др. 
закон ,87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон) и Правилником о саобраћајној сигнализацији 
("Службени гласник РС" бр.85/2017). Пројекат сталне и привремене саобраћајне 
сигнализације предати као посебну свеску. 
 

5.3   Геолошко-геотехничка документација 

За потребе израде Идејног пројекта моста преко реке Дунав на државног пута  IБ реда 
бр. 47, потребно је формирати геолошко-геотехничку документацију придржавајући се  

 Закона о планирању и изградњи „Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) 

 Закона о рударству и геолошким истраживањима  (Сл. гласник РС бр. 101/2015 и 
95/2018-др.закон), 

 Правилника о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о 
резултатима геолошких истраживања (Сл. гласник РС бр. 51/96 и 45/2019-
др.правилник), 

Врсте и обим новопројектованих геолошко-геотехничких истраживања прилагодити 
проблематици предметне локације и новопројектованог моста и приступних саобраћајница. 

У геолошко-геотехничкој докуменатацији за ниво Идејног пројекта, кроз одговарајућа 
поглавља, треба приказати: 

 врсте и обим свих изведених истраживања,  

 резултате свих изведених истраживања, 

 дефинисати геотехнички модел терена,  

 анализирати геотехничке услове и дати препоруке за израдњу планираног садржаја. 
 

У посебном поглављу анализати могућа позајмишта грађевинског материјала и 
могућност употребљивости приповршинских наслага као природног грађевинског материјала 
за потребе насипања, за подтло саобраћајница, за уређење терена, за потребе затрпавања 
ровова инфраструктуре и др. Такође, потребно је навести услове заштите геолошке средине 
(тла и подземне воде) са екогеолошког становишта. 
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У графичком делу елабората приказати: 

 инжењерскогеолошку карту са одговарајућом легендом, 

 карактеристичне инжењерскогеолошке (геотехничке) пресеке терена,  

 резултате теренских и лабораторијских испитивања, 
листинге спроведених геостатичких прорачуна 

 
У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА, мења се у целости  тако да сада гласи: 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  
ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1.   Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је   
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

5) Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, 
која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:  

 
1) Да располаже потребним кадровским и пословним капацитетима (чл. 76. 

ст.2 Закона); 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке 
који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
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2.   Упутство како се доказује испуњеност услова 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Важећа решења за 

пројектовање грађевинских конструкција за путне објекте (мостови) за 
државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне 
прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П132Г1); за пројектовање 
саобраћајница (П131Г2), за пројектовање саобраћајне сигнализације 
(П131С1) и Важеће решење Републичког геодетског завода да Понуђач 
испуњава услове за обављање геодетских радова. 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјавe морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача.  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1)  Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни кадровски капацитети – 

учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем неоверених копија следећих доказа: Важеће личне 
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лиценце одговорних пројектаната бр. 200, 310, 312 или 315 или 318, 391, 
313 или 314, 350 или 351, 370 и 372 или одговарајуће решење 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о издавању 
лиценце. Иза сваке лиценце или решења приложити копију Потврде 
Инжењерске коморе Србије или Уверења о упису у Регистар лиценцираних 
инжењера, архитеката и просторних планера. Уз наведене лиценце, 
обавезно се прилажу и докази о радном статусу: за наведеног носиоца 
лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија М обрасца, односно 
за носиоца лиценце који није запослен код Понуђача: фотокопија уговора о 
радном ангажовању закључен у складу са одредбама Закона о раду. 
(попунити Образац бр. 1 у оквиру овог Поглавља). 

2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни кадровски капацитети – 
Доказ: Да је наведени одговорни пројектант грађевинских конструкција 
објеката високоградње, нискоградње и хидроградње (обавезна лиценца 
310) у  последњих 5 (пет) година (рачунајући од датума за подношење 
понуда), у својству одговорног пројектанта распонске конструкције моста за 
најмање 5 (пет) мостова минималног распона 25 м завршио Идејни 
пројекат изградње, оверен од стручне контроле и/или Идејни пројекат 
реконструкције/санације, оверен од техничке контроле и/или Пројекат за 
грађевинску дозволу изградње, оверен од техничке контроле друмског 
моста на државном путу I или II реда или градској саобраћајници 
(попунити Образац бр. 2 у оквиру овог Поглавља). (образац потврде 
дат је у оквиру овог Поглавља – Образац бр.2) 

Напомена:  

 Референца ће се признавати само одговорном пројектанту који је у склопу 
наведене техничке документације урадио свеску (књигу) која се односи на 
изградњу/реконструкцију/санацију распонске конструкције моста 
минималног распона 25 м . 

 Идејни пројекат реконструкције/санације признаваће се без техничке контроле 
уколико је рађен на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013, 
132/2014,145/2014). 

 Уколико је понуђач радио Идејни и Пројекат за грађевинску дозволу 
изградње моста на државном путу I или II реда или градској саобраћајници 
признаваће се једна референца за наведени  мост - Идејни пројекат или 
Пројекат за грађевинску дозволу. 

3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети – 
Доказ: да је понуђач у  последњих 5 (пет) година (рачунајући од датума 
за подношење понуда), за најмање 5 (пет) мостова минималног распона 
25 м завршио Идејни пројекат изградње, оверен од стручне контроле и/или 
Идејни пројекат реконструкције/санације, оверен од техничке контроле 
и/или Пројекат за грађевинску дозволу изградње, оверен од техничке 
контроле друмског моста на државном путу I или II реда или градској 
саобраћајници (Попунити Образац бр. 3 у оквиру овог Поглавља). 
(образац потврде дат је у оквиру овог Поглавља – Образац бр.4) 

Напомена:  

 У случају да је понуђач био члан групе или овлашћени члан, референца ће 
се признавати само понуђачу који је у склопу наведене техничке 
документације урадио свеску (књигу) која се односи на 
изградњу/реконструкцију/санацију распонске конструкције моста 
минималног распона 25 м . 

 Идејни пројекат реконструкције/санације признаваће се без техничке 
контроле уколико је рађен на основу члана 145. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013, 
132/2014,145/2014). 
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 Уколико је понуђач радио Идејни и Пројекат за грађевинску дозволу 
изградње моста на државном путу I или II реда или градској саобраћајници 
признаваће се једна референца - Идејни пројекат или Пројекат за 
грађевинску дозволу. 

4) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети – 
Да је понуђач сертификован за обављање геомеханичких испитивања 
Доказ: Важећи сертификат о акредитацији за обављање геомеханичких 
испитивања са специфицираним обимом акаредитације, који издаје 
Акредитационо тело Србије- АТС. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске и пословне капацитете 

за понуђача. 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави доказе из претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар 
понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је 
регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин.  
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Образац бр. 1 
СПИСАК ИМЕНА И ОДГОВАРАЈУЋЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЛИЦА КОЈА 
ЋЕ ДА БУДУ ОДГОВОРНА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

Бр. ВРСТА ПРОЈЕКТА 
Име и презиме 

пројектанта 
и стручна спрема 

Стаж 
(год.) 

Бр. личне 
лиценце 

Стално 
запослен/ 

расположи
в 

1 2 3 4 5 6 

1. 
 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ 
   

 

2. 
Пројекат силазно – 

узлазних рампи 
   

 

3. 
Пројекат главне 

конструкције 
   

 

4. 

 

 

Грађевински пројекат 
пута са уклапањем у 
постојеће саобраћајнице 

   

 

5. 

 

Пројекат одводњавања  

 

   

 

6. 

Пројекти саобраћајне 

сигнализације – 

привремене и сталне  

   

 

7. 
Пројекат осветљења 

моста  
   

 

8. 

Пројекат организације и 

технологије извођења 

радова  

   

 

9. 
Пројекат парцелације и 

препарцелације 
   

 

 

10. 

 

Пројекат геодетског 

обележавања 
   

 

 

11. 

 

Пројекат рушења 
постојећих конструкција 
 

   

 

12. 
Елаборат геодетских 

радова  
   

 

13. 

Елаборат геолошко-

геотехничке 

документације  

   

 

14. Елаборат заштите на раду    
 

 

15. 

 

Извештај затеченог стања    

 

16. 
Студија оправданости  

 
   

 

17. 
Студија о процени утицаја 
на животну средину  

   
 

Напомена: у тачци  2 и 3 се наводи Име одговорног пројектанта чије се референце прилажу 
у обрасцу бр. 2  

 
Потпис овлашћеног лица: У _______________ дана _________ 2020.г. 
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Образац бр. 2 
 

Листа Референтних пројеката  одговорног пројектанта распонске конструкције моста 
– са лиценцом 310 

Идејни пројекат изградње, оверен од стручне контроле и/или Идејни пројекат 
реконструкције/санације, оверен од техничке контроле и/или Пројекат за грађевинску 
дозволу изградње, оверен од техничке контроле друмског моста минималног распона 

од 25 м на државном путу I или II реда или градској саобраћајници 
 
Име и презиме : _________________________________ 

 
Укупан број друмских мостова: ______________ ком. 
 
Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду 
наручиоца да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант за пројекат који 
се приказује као референца и који је успешно завршен за тог наручиоца. 

 
Потпис овлашћеног лица: 

 
 
 

Р
е
д

н
и

 

б
р

. Ниво и назив документације са 
ознаком и бројем пута 

 
Распон 

(м) 

 
Наручилац 

 
Вршилац 
техничке 
контроле 

 
Година 
заврше

тка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

 
У _______________ дана _________ 2020.г. 
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ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  
 
 

_____________________________________  
     Назив Наручиоца 
 
 
_____________________________________  
        Адреса  
 
 
Овим потврђујемо да је инжењер са лиценцом  
 
 

 __________________________________________________________________  
          (Уписати име и презиме и број лиценце инжењера, за кога се издаје потврда) 

 
Као одговорни пројектант распонске конструкције моста квалитетно и у уговореном року 
завршио Идејни пројекат изградње, оверен од стручне контроле и/или Идејни пројекат 
реконструкције/санације и/или Пројекат за грађевинску дозволу изградње, оверен од 
техничке контроле друмског моста минималног распона од 25 м на државном путу I или II 
реда или градској саобраћајници 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

Ниво и назив документације, са ознаком и бројем пута 
 
 
Распон моста _______________м 
 
Вршилац техничке контроле   __________________________________ 
 
Година завршетка пројекта_____________________ 
 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  
 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе 
наведени подаци тачни.  
 
Контакт особа Наручиоца: ____________________________, телефон: ________________  
 
 

Потпис овлашћеног лица __________________________  
 
 

М.П. 
Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су 
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 
Потврде. 
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Образац  бр. 3 
 

Списак уговора за израду Идејних пројеката изградње, оверених од стручне контроле 
и/или Идејних пројеката реконструкције/санације, оверених од техничке контроле и/или 

Пројеката за грађевинску дозволу изградње, оверених од техничке контроле  
друмског моста минималног распона од 25 м  на државном путу I или II реда или градској 

саобраћајници 
 

 
Укупан број друмских мостова: ______________ ком. 
 
Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду 
наручиоца о извршеним услугама које су напред наведене, а које морају садржати све 
тражене податке који се наводе у потврди. 
 
 

 

 
 

Р
е
д

н
и

 

б
р

. Ниво и назив документације са 
ознаком и бројем пута 

 
Распон 

(м) 

 
Наручилац 

 
Вршилац техничке 

контроле 

 
Година 
заврше

тка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

У _______________ дана _________ 2020.г. Потпис овлашћеног лица: 
 
 



страна 11 од 17 

ФМ 740.07.1            Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 45/2020 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 

_____________________________________  
     Назив наручиоца 
 
_____________________________________  
     Адреса  
 
Овим потврђујемо да је предузеће _____________________________________________ 
 
из________________________, 
 
____________________________________________________________________________ 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан) 
 

за потребе Наручиоца________________________________________________________,  
 
квалитетно и у уговореном року завршило завршило Идејни пројекат изградње, оверен од 
стручне контроле и/или Идејни пројекат реконструкције/санације оверен од техничке 
контроле и/или Пројекат за грађевинску дозволу изградње, оверен од техничке контроле, 
друмског моста минималног распона од 25 м на државном путу I или II реда или градској 
саобраћајници -  
 

__________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

(навести пун назив техничке документације сa oзнаком и бројем пута) 
 

__________________________________________________________________________ 
У случају да је понуђач био члан групе или овлашћени члан, навести  и назив свеске-књиге  

коју је урадио у склопу наведене техничке документације 
 
а на основу уговора бр. ____________________________ од _________________ године, који  
 
је реализован _________________ године. 
 
Распон моста _______________м 
 
Вршилац тех. контроле _________________________________________. 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити.  
 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе 
наведени подаци тачни.  
 
Контакт особа Наручиоца: ___________________________________, телефон: _________  
 
 

Потпис овлашћеног лица _________________________  
 

М.П 
 
Напомена: Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, 
тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у 
датом моделу Потврде 
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. 

Начин на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 3. тако да сада гласи: 
 
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга – 
Техничка документација за рушење и изградњу прилазних конструкција на десној 
обали друмско железничког моста преко реке Дунав - «Панчевачки мост» у Београду 
на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд (Богословија) – петља Крњача, ЈН 
бр. 45/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до уторка 15. децембра 2020. године до 09,30 часова.“ 

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 

Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи: 
 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 15. децембра 2020. године у 10,00 

часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 
282. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ за 
заступање понуђача у поступку отварања понуда.“ 

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 9. 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, мења се 

подтачка 9.1. Захтеви у погледу начина, рока, услова плаћања, тако да сада гласи: 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока, услова плаћања  
 

Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати Понуђачу 
у року који не може да буде краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног 
пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 ,113/2017 и 91/2019).  

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 

 

У поглављу VII МОДЕЛ УГОВОРА, мења се у целост тако да сада гласи: 
 
 

 
       
Београд, Булевар краља Александра 282 

Број: 

Датум: 

 

У Г О В О Р 
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

 
Закључен између уговорних страна: 
 

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра 

број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код 

„АИК БАНКЕ“ Београд,телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран 

Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац), 

2. ______________________________________________, _______________, ул. 

________________________ број ____, матични број _________________, ПИБ 

_________________, број рачуна _________________, отворен код 
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__________________________, које заступа ______________________________ 

(у даљем тексту: Добављач) 

 
Чланови групе понуђача: 

 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Подизвођачи: 
 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за 

јавну набавку услуга – Техничка документација за рушење и изградњу 

прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста 

преко реке Дунав - «Панчевачки мост» у Београду на државном путу IБ 

реда бр. 47, деоница: Београд (Богословија) – петља Крњача, спровео 

отворени поступак јавне набавке услуга; 

 да је Добављач дана ____________ 2020. године, доставио понуду број 

_________________, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 

Уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу 

Понуде Добављача и Одлуке о додели уговора бр. ______________ од 

_______________ 2020. године, изабрао Добављача за закључење Уговора о 

јавној набавци; 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2.  

Предмет уговора је израда Техничке документације за рушење и изградњу прилазних 
конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - «Панчевачки 
мост» у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд (Богословија) – петља 
Крњача, у складу са пројектним задатком из Поглавља III конкурсне документације.  

 
ВРЕДНОСТ УСЛУГА 
 

Члан 3. 

Уговорену цену чине: 

 цена израде Техничке документације из чл. 2. овог Уговора, са свим пратећим 
трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од 
___________________ динара, 

 порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

Укупна уговорена цена износи ___________________ динара 
 

(словима:_______________________________________________________________динара) 
 

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора. 
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ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 3. 
овог Уговора да буде извршена према следећој динамици: 

 

 30% по предаји Идејног решења 

 50% по предаји Идејног пројекта на стручну контролу 

 20% по предаји финалне верзије Идејног пројекта 

Привремене месечне ситуације саставља Добављач и подноси на наплату 
Наручиоцу у 6 примерака.  

Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати 
Добављачу у року који не може да буде краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана 
испостављања привремених ситуација, односно усвајања и објављивања у службеном 
гласилу Просторног плана и предаје финалне верзије Идејног пројекта, овереног од стране 
Ревизионе комисије у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017 и 
91/2019).  

 
РОК 

Члан 5. 
 

Добављач је обавезн да израду Техничке документације за рушење и изградњу 
прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - 
«Панчевачки мост» у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд 
(Богословија) – петља Крњача, изради у следећим роковима: 
 

Понуђени рок за за израду Идејног решења је __________ дана од дана закључења 
уговора; 

Понуђени рок за за израду Идејног пројекта је _______ дана од дана добијања 
локацијских услова; 

Рок за поступање по извештају Ревизионе комисије и достављање финалне верзије је 
20 дана од дoбијања Прелиминарног извештаја. 

 
Члан 6. 

Ако Добављач не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним Динамичким 
планом и чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два 
промила) дневно, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности, 
Наручилац може једнострано раскинути уговор. 

Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену 
ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку 
коначног обрачуна. 
 
ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА 

Члан 7. 
 
Добављач се обавезује да послове из члана 2. овог Уговора: 

 Изврши у складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19,  37/19-др. Закон и 9/20); 

 Законом о путевима (Сл. гласник РС бр. 41/18 и 95/18-др.закон); 

 Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“ бр.50/11); 

 Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 73/19); 

 Да предмет уговора изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора. 
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 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе финансијски и динамички 
план реализације посла. 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе решење о члановима 
стручног тима сходно Конкурсној документацији (Образац - 1). 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за 
добро извршење посла издату у складу са одредбама конкурсне документације.. 

 
Члан 8. 

 
Добављач се обавезује да поступи по примедбама Ревизионе комисије, без посебне 

накнаде, у року који је предвиђен чланом 5. став 2. овог Уговора. 
 

Члан 9. 
 

Садржај и опремање предметне техничке документације за рушење и изградњу 
прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - 
«Панчевачки мост» у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд 
(Богословија) – петља Крњача, мора да буде у сагласности са пројектним задатком, 
техничким условима и законским прописима. 
 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да испоручи техничку документацију за рушење и изградњу 
прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - 
«Панчевачки мост» у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд 
(Богословија) – петља Крњача у: 

- четири примерка у штампаном облику 

- два примерка у електронском облику у pdf формату 

- два примерка у електронском облику у отвореним форматима (dwg, xls, doc, 
jpg,) 

Наручилац задржава право да у коначној динамици израде техничке документације 
одреди етапност израде и достављања исте. 

Члан 11. 
 

Добављач се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током 
рада ни након завршетка услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим 
лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини 
било у деловима. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 
Члан 12. 

 
Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди документацију неопходну за 

реализацију послова из члана 2. овог Уговора. 
 

 
Члан 13. 

 
Уколико Наручилац у току израде Пројеката из члана 2. овог Уговора одустане од 

његове израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Добављача о свом 
одустајању и да надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема 
обавештења о одустајању. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 
Београду. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест) примерака 
за Наручиоца, а 2 (два) за Добављача. 
 

 
ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

в.д. директора 
 

         ДОБАВЉАЧ 
       Директор 

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.                          
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.  
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У поглављу VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ, мења се у целост тако да сада гласи: 

 
 

 

1. 
 

Пројекат силазно – узлазних рампи ……………………… ____________________динара 

 
2. 
 
 

 
Пројекат главне конструкције ……………………………….. 

 
____________________динара 

3. 
 

Грађевински пројекат пута са уклапањем у постојеће 
саобраћајнице……………………………………………………. 

 

 
____________________динара 

4. 
 
 

Пројекат одводњавања ………………………………………. ____________________динара 

5. 
 
 

Пројекти саобраћајне сигнализације – привремене и 
сталне  

____________________динара 

6. Пројекат осветљења моста ………………………………… 
 
 

____________________динара 

7. Пројекат организације и технологије извођења радова 
 

____________________динара 

8. Пројекат парцелације и препарцелације …………………… 
 

____________________динара 

9. Студија оправданости ………………………………………. 
 

____________________динара 

10. Студија о процени утицаја на животну средину (у складу 
са тачком 4.17)……………………………………………………. 
 

____________________динара 
 
 

11. Елаборат геодетских радова……………………………….. 
 

____________________динара 

12. Пројекат геодетског обележавања………………………. 
 

____________________динара 

13. Елаборат геолошко-геотехничке документације ……….. 
 

____________________динара 

14. Елаборат заштите на раду……………………………………. 
 

____________________динара 

15. Пројекат рушења постојећих конструкција………………… 
 

____________________динара 

16. Извештај о затеченом стању…………………………………. 
 

____________________динара 

 

 

 

 

 

                                                    УКУПНО :     _________________________ динара без ПДВ-а 

Напомена: Обавеза Понуђача је да процени обим израђене доступне документације са 
потребном документацијом за израду предметног идејног пројекта за коју доставља 
понуду. 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће за сваку од 16. наведених 
тачки уписати колико износи део уговорене цене без ПДВ-а, док ће у позицији – УКУПНО 
уписати укупан износ уговорене цене, свих позиција од 1 до 16, без  ПДВ-а, који треба да 
буде плаћен након извршења целокупне јавне набавке. 
     

У _______________ дана _________ 2020. год. 

 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 


