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НАРУЧИЛАЦ 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПОЖАРЕВАЦ 

ул. Вељка Дугошевића бр. 25 

 

 

 

 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем 

тексту: Закон), чл. 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 210 од 11.04.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 211 од 

11.04.2018.године, припремљена је: 

: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЗА 
 

НАБАВКУ РАДОВА 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

ИЗГРАДЊА „ЛИМЕС ПАРКА“ НА ВИМИНАЦИЈУМУ – ФАЗА „ЛЕГИОНАРСКИ 

„ПОЛИГОНИ" И „АВАНТУРА ПАРК“ 

 

ЈН 1.3.1/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Пожаревац, април 2018. године 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1 НАРУЧИЛАЦ 

Туристичка организација Града Пожаревцa, 

ул. Вељка Дугошевића бр. 25, 12000 Пожаревац, www.togp.rs 

 

1.2 ВРСТA ПOСТУПКA  

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ број ЈН 1.3.1/2018 су РАДОВИ – Изградња „Лимес парка“ на 

Виминацијуму – фаза „Легионарски полигони“ и „Авантура парк“ 

 
 

1.4 Нaбaвкa сe спрoвoди рaди закључења уговора 

 

1.5 Није у питању резервисана јавна набавка 

 

1.6 Нема електронске лицитације 

 

1.7 Особа за контакт: Нена Вујисић, е-пошта: togradapozarevca@gmail.com. 
 

Контакт, пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до 

петка, у времену од 10:00 - 14:00 часова. Контакт се не може остварити данима који су 

Законом о државним и другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни 

дани. 
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

 

45212120 – Радови на изградњи тематских паркова, 45236250 – Радови на површинском слоју за 

паркове, 45112000 – Радови на ископавању и одношењу земље, 45262300– Бетонски радови 

Опис предмета набавке 

  

Предмет набавке је изградња Легионарског полигона (полигона са препрекама) и Авантура парка на 

Виминацијуму. Комплекс се састоји од стазе - полигона који обавија правоугаони озелењени простор у 

коме се у једном делу налази авантура парк са ZIP line, а према цртежима у графичким прилозима.  

Димензије целог комплекса неправилног правоугаоног облика су 123,70m x 171,35m x 123,75m x 

170,60m. Озелењавање простора није предмет ове набавке.  

 

Легионарски полигон (полигон са препрекама) 

Легионарски полигон је посебно осмишљена стаза са препрекама по узору на специјалистичке војне 

пешадијске полигоне. 

Тема овог полигона је Римско царство, а препреке ће носити имена римских императора који су рођени 

на територији данашње Србије. 

Састоји се из 15 посебно дизајнираних препрека од дрвета, конопца, земље, воде и сламе, које су 

постављене на стази дугој 500m, a према цртежима и просторним моделима у оквиру графичких 

прилога. Полигон се формира стазом ширине 10m, која обавија правоугаони озелењени простор.  

Препреке се прелазе индивидуално или групно. 

Корисник полигона препреке савладава пењући се, пузајући, клизајући се, провлачећи се, њишући се, 

прескачући, употребом снаге руку и ногу. 

Овакав полигон има за циљ да подстакне и тестира спретност код корисника, као и да мотивише 

кориснике да у групном прелазу играју као тим. 

Авантура парк (висински ропинг полигон) 

Авантура парк је популарни назив за висински полигон са препрекама. 

Предметни авантура парк се састоји од 32 препреке постављене у 3 различите висинске зоне уз помоћ 

дрвених стубова и платформe, укупне висине 8,90m, a према цртежима и просторним моделима у 

оквиру графичких прилога. 

Поред основних препрека које су постављене између стубова (платформи), додатно постоји ZIP line 

(жица за брзи прелаз) у дужини од 110m и торањ осмоугаоне основе димензија странице 2,5m, и 

висине 9,7m, a према цртежима и просторним моделима у оквиру графичких прилога. 

Корисник се пење на почетни торањ степеницама, препреке прелази употребом опреме за рад на 

висини која је специјално дизајнирана (највиши ниво безбедности) да обезбеди максимално безбедан 

прелаз између стубова (систем са двокраким конектором са клизачем, пилот бар- шипком за ослањање 

и системом качења за појас, гуртном – који не може сам да се откачи). 

Парк мора да буде изведен у складу са класом Д сигурности по европском стандарду EN 15567. 
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• користити систем осигурања где корисник не може нити случајно нити намерно да откачи 

оба карабињера у истом тренутку, систем где су карабињери међусобно спојени и не могу се 

оба откачити истовремено, такође да у оквиру карабињера мора постојати интегрисан систем 

клизача са малом котурачом да се исти систем може користити за ZIP line без додатне опреме. 

Понуђач је у обавези да уз понуду приложи узорак система. 

• појасеви за цело тело - са каишевима преко рамена 

• приликом изведбе парка сви спојеви (где је технички изводљиво) на сајлама, које служе за 

осигурање, или које су делови препрека морају бити изведени са алуминијумским спојницама, а 

крајеви заштићени термо капама. Све сајле за осигурње бити видљиво означене термо бужирима у 

боји. 

Понуђач је уз понуду дужан да достави све сертификате за следећу опрему и делове орпеме: 

Систем за осигурање за ZIP line, усклађен са следећим стандардима: ЕN 

354, ЕN 355, ЕN 566, ЕN 362:2008, ЕN 12278 или одговарајућим 

Гуртна за качење са обртним карабињером у складу са ЕN 354 или 

одговарајућим 

Појас за цело тело у складу са ЕN 12277 или одговарајућим 

Шлемови у складу са ЕN 12492 и ЕN 397 или одговарајућим 

Сајле за ZIP line у складу са EN 12385 или одговарајућим 

Спо 

Понуђач је дужан да након извршених радова, у року од највише 3 радна дана, обучи за рад на опреми 

минимум 4 оператера. Обука подразумева обуку спасавања, рада на опреми и одржавања опреме. 

Након извршене обуке понуђач је у обавези да изда потврду о извршеној обуци сваком оператеру 

понаособ. 

Наручилац ће омогућити обилазак локације заинтересованим понуђачима најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуда. Заинтересовани понуђач претходно мора писмено да тражи заказивање 

обиласка локације. Наручилац ће у најкраћем могућем року заказати дан и сат када је могућ обилазак 

локације и о томе благовремено обавестити заинтересованог понуђача. 

Извођач радова је дужан да:  

- по завршетку свих радова на објекту, предвиђених пројектом, обезбеди сву неопходну документацију 

и доказе о усклађености са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте 

радова, односно материјала, опреме и инсталација, као и да изради пројекат изведеног објекта уколико 

се за то стекну услови у складу са Законом 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 - одлука УС и 132/2014) 
 

- да активно учествује у раду комисије за технички преглед све до пријема налаза комисије за 

технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу.  
 

Законски услови заштите : С обзиром да се радови изводе у оквиру заштићеног непокретног 

културног добра од изузетног значаја – археолошког налазишта Виминацијум, неопходно је 

поштовати мишљење Републичког завода за заштиту споменика културе. Заштита на раду је у свим 

фазама радова обавезна.  
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3) 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 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ из Члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон). 

 

Понуђач, подизвођач и сваки члан групе мора да испуни следеће услове: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

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; 

 

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; 

 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке 

(чл.75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

- важећу лиценцу И090А1 

 

5) Понуђач је дужан 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 гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). Изјава ОБРАЗАЦ 5 конкурсне документације. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава из тачке 3. мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

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 и услов из члана 75. став 1. 

тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 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, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 

5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача или подизвођач којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 

3.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

1) Да располаже неопходним ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то: 

 

- да је понуђач у претходне три обрачунске године (2015.,2016. и 2017.) остварио укупан приход у 

износу од минимум 75.000,000,00 РСД . 

 

Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или 

са подизвођачима, односно овај услов може да испуни група понуђача заједно. 

 

 

2) Да располаже неопходним ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ и то: 
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А) да је пoнуђaч, у претходне 3 гoдина од дана објаве јавне набавке извео радове на изградњи 

најмање 3 објекта истих или сличних карактеристика минималне вредности 20.000.000,00 динара 

без ПДВ-а . 

 

Б) да понуђач поседује важећи сертификат од стране произвођача опреме којим је понуђач 

сертификован да рукује понуђеном опремом и да врши обуку оператера за рад са опремом. 

 

Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или 

са подизвођачима, односно овај услов може да испуни група понуђача заједно. 

 

3) Да располаже неопходним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то: 

 

Да понуђач у радном односу или на други начин ангажована минимум три радника која су 

оспособљена за рад на висини. 

 

Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или 

са подизвођачима, односно група понуђача заједно. 

 

4) Да располаже неопходним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то: 

 

Понуђач у свом власништву или  лизингу или у закупу мора да располаже минимум следећим 

машинама: 

 

- једна комбинована грађевинска машина за ископ и утовар 

- једна камион кипер минималног гапацитета 10 тона 

- мобилну пресу за алуминијумске спојнице за сајле  

 

Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или 

са подизвођачима, односно група понуђача заједно. 
 

3.3 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ Члана 75. и 76. Закона 

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 надлежног органа; 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Потврде надлежног суда, односно надлежне 

полицијске управе 

 

I) Правна лица: 
 

а) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази 

седиштедомаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица 

(за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 

година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна 

затвора преко 10 година), 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; 

б) 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; 

в) За законског заступника - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
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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. 
 

II) 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: Потврде надлежног пореског органа и организације 

за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 

а) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

б) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода или 

в) потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

 

4) ДА ИМА ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона доказује се достављањем: 

- копија важеће лиценце - И090А1 

 

5) Понуђач је дужан 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, каои да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). Изјава ОБРАЗАЦ 5 конкурсне документације. 

 

6) Да располаже неопходним финансијским капацитетом понуђач доказује достављањем: 

 

- Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН) који издаје агенција за привредне регистре, а који мора 

садржати статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха, за 2015., 2016. и 2017. 

годину. 

- Уколико не постоји Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН) за 2017. годину понуђач је дужан да 

достави копију Годишњег финансиског извештаја који садржи: статусне податке понуђача, сажети 

биланс стања и биланс успеха за 2017. годину. Копија мора да буде потписана и оверена од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

 

7) Да располаже НЕОПХОДНИМ ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ доказује се достављањем: 

 

А) Потврда Наручиоца 
 

а) Потврда може бити попуњен ОБРАЗАЦ 7 конкурсне документације, или потврда наручиоца на 

меморандуму наручиоца са обавезном садржином: 

- тачан предмет уговора и тачан назив 

- уговорена цена из уговора 

- датум и година извршења уговорне обавезе 

- заводни печат, потпис одговорног лица наручиоца и печат наручиоца 

- контакт особа наручиоца и телефон 
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б) Копије уговора 

 

Б) Копија важећег сертификата.  

 

 

8) Да има неопходни КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ доказује се достављањем: 

 

А) М образаца и извод из појединачне пореске пријеве за порез и допринос по одбитку- односно 

прва  страна ППП-ПД где је наведен укупан број запослених, за месец који претходи месецу објаве  

а месецу објаве позива за лица запослена код понуђача односно фотокопија уговора за лица 

ангажована на други начин на предметним пословима из којих се јасно може видети на којим су 

пословима ангажовани. 

 

Б) Копија уверења да су 3 лица оспособљена за рад на висини 

 

9) Да има неопходни ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ доказује се достављањем: 

 

- копијом пописне листе за 2017. годину где су јасно обележене тражене машине (за машине у 

власништву) 

- уговора о лизингу или закупу уколико машине нису у власништву понуђача 
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4) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

4.1.ЈЕЗИК 
Понуда мора бити састављена на српском језику.  

Сва документација која се односи на понуду мора бити на српском језику односно преведена на српски 

језик. 

Угoвoр ће бити потписан у верзији на српском језику. 
 

4.2 ИЗРАДА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте (пошиљке) навести назив/пословно име и адресу понуђача, особу за контакт и 

број телефона за контакт. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

На свим обрасцима на крају стоји упутство о попуњавању конкретног обрасца 

 
 

4.3 НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДЕ 
Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, Пожаревац, ул. Вељка Дугошевића бр. 25, са назнаком: 

"ПОНУДА за јавну набавку РАДОВА - ЈН 1.3.1/2018 – ,,Изградња „Лимес парка“ на Виминацијуму 

– фаза „Легионарски полигони“ и „Авантура парк“ – НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније 14.05.2018. године, до 10:00 

часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 

истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 

4.4 ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ  

ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, 14.05.2018. године у 10:30 

часова, на адреси ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, Пожаревац, ул. Вељка 

Дугошевића бр. 25. 

Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Представник понуђача дужан је да службенику за јавне набавке уручи оригинални примерак писаног 

овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда.  

Писано овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране 

одговорног лица понуђача или оверено пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом државе на чијој територији понуђач има седиште. У супротном 

представник понуђача ће се третирати као посматрач. 

После спроведеног поступка отварања понуде, комисија ће сачинити записник и приступити 

стручној оцени понуде. 
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4.5 САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 

ПРИЛОГ БР. 1 - СПОРАЗУМ групе понуђача, у складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. (Доставља се 

уколико је у 

питању заједничка понуда) 
 

ПРИЛОГ БР. 2 - Извод из регистра надлежног органа; 
 

ПРИЛОГ БР. 3 - Потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе 

I) Правна лица: 

а) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица 

(за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 

година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора 

преко 10 година), 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; 
 

б) 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; 
 

в) За законског заступника - 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. 
 

II) 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 

ПРИЛОГ БР. 4 - Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално 

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

а) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

б) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода, или 

в) Потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

 

ПРИЛОГ БР. 5 – копија важеће дозволе за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 

75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

- копија важеће лиценце И090А1 

 

ПРИЛОГ БР. 6 - Бланко соло меница, за озбиљност понуде, регистрована у Регистру Народне 

банке Србије са меничним овлашћењем, на износ 10% врeднoсти пoнудe без ПДВ, која ће бити 

наплаћена у случају да: 

- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца, 

- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране 
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наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор, 

- понуђач није доставио тражену бланко соло меницу за добро извршење уговорне обавезе. 

Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа (пожељно је да 

копија картона буде оверена на дан достављања понуде), којом се доказује да је лице које 

потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема 

ограничења за исто, оргинал или копију захтева за регистрацију меница и менично овлашћење ( тачка 

13) Конкурсне документације). 

 

ПРИЛОГ БР. 7 - Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН) који издаје агенција за привредне регистре, 

а који мора садржати статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха, за 2015., 

2016. и 2017. годину. 

Уколико не постоји Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН) за 2017. годину понуђач је дужан да 

достави копију Годишњег финансиског извештаја који садржи: статусне податке понуђача, сажети 

биланс стања и биланс успеха за 2017. годину. Копија мора да буде потписана и оверена од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

 

ПРИЛОГ БР. 8: 
 

А) а) Потврда Наручиоца 
 

Потврда може бити попуњен ОБРАЗАЦ 7 конкурсне документације, или потврда наручиоца на 

меморандуму наручиоца са обавезном садржином: 

- тачан предмет уговора и тачан назив 

- уговорена цена из уговора 

- датум и година извршења уговорне обавезе 

- заводни печат, потпис одговорног лица наручиоца и печат наручиоца 

- контакт особа наручиоца и телефон 
 

б) Копије уговора 
 

Б) Копија важећег сертификата. 
 

ПРИЛОГ БР. 9: 
 

А) Копија М образаца и извод из појединачне пореске пријеве за порез и допринос по одбитку- 

односно прва  страна ППП-ПД где је наведен укупан број запослених, за месец који претходи 

месецу објаве  а месецу објаве позива за лица запослена код понуђача односно фотокопија уговора 

за лица ангажована на други начин на предметним пословима из којих се јасно може видети на 

којим су пословима ангажовани. 

 

Б) Копија уверења да су 3 лица оспособљена за рад на висини 

 

ПРИЛОГ БР. 10   

- копија пописне листе за 2017. годину где су јасно обележене тражене машине (за машине у 

власништву) 

- уговори о лизингу или закупу уколико машине нису у власништву понуђача 

 

ПРИЛОГ БР. 11 - Узорак система осигурања из тачке 2.1 конкурсне документације. 

 

ПРИЛОГ БР. 12 - Понуђач је уз понуду дужан да достави све сертификате наведене тачки 2.1. 

конкурсне документације. Уколико то не учини понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ОБРАЗАЦ 1 – ПОНУДА 

ОБРАЗАЦ 2 – СТРУКТУРА ЦЕНЕ 
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ОБРАЗАЦ 3 - МОДЕЛ УГОВОРА (у складу са упутсвом на крају обрасца) 

ОБРАЗАЦ 4 - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

ОБРАЗАЦ 5 - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ДА НЕМА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ 

ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 

комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 
 

 

4.6 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА – НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА 
 

4.7  ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 

одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, Пожаревац, ул. Вељка Дугошевића бр. 25: 

          „Измена понуде за јавну набавку РАДОВА – ,,Изградња „Лимес парка“ на Виминацијуму – фаза 

„Легионарски полигони“ и „Авантура парк“, ЈН 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

          „Допуна понуде за јавну набавку РАДОВА – ,,Изградња „Лимес парка“ на Виминацијуму – фаза 

„Легионарски полигони“ и „Авантура парк“, ЈН 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

          „Опозив понуде за јавну набавку РАДОВА – ,,Изградња „Лимес парка“ на Виминацијуму – фаза 

„Легионарски полигони“ и „Авантура парк“, ЈН 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

          "Измена и допуна понуде за јавну набавку РАДОВА – ,,Изградња „Лимес парка“ на 

Виминацијуму – фаза „Легионарски полигони“ и „Авантура парк“, ЈН 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

4.8  УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДАМА 

Уколико понуђач или група понуђача ангажује подизвођача, дужни су да наведу, у својој понуди, 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача; 

Проценат од укупне вредности набавке, који ће понуђач, поверити свим подизвођачима (једном или 

уколико је више подизвођача), не може бити већи од 50% укупне вредности набавке.  

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 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, који не може бити већи од 50%, и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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. 
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Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела 

потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

Наручилац је дужан да омогући понуђачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном 

ставу ако потраживање није доспело. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће 

реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео 

знатну штету. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача 

након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове 

одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

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. 
 

4.9 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Понуду може поднети и група понуђача. 

Понуђач који 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 навести све учеснике у заједничкој понуди. 

Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова наведене у тачки 

3.1 конкурсне документације. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

У складу са чланом 81. став 4. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је 

СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке а који садржи:  

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Потребно је да СПОРАЗУМ буде заведен, потписан од стране овлашћених лица чланова групе и 

оверен печатом. 

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. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

4.10 ЦЕНА 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 

цена без пореза на додату вредност. 

Уколико понуђач није порески обвезник ПДВ није потребно попунити износ са ПДВ. 

Цена је фиксна и у понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене. 



 

 

Страна 15 од 101 

 

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 неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно 

образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о 

јавним набавкама. 
 

4.11 НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Месечно по привременим и окончаној ситуацији оверене од стране Надзорног органа, у законском 

року од дана пријема оверене ситуације (прва привремена ситуација најраније 30 дана од дана увођења 

у посао што се констатује грађевинском књигом). 

Сва плаћања ће се вршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012). 
 

4.12 РОК ИЗВРШЕЊА И ГАРАНТНИ РОК  

Рок за све уговорене радове не може бити дужи од 35 календарских дана од дана закључења уговора и 

увођења у посао што се констатије грађевинском књигом. 

На застој рока могу утицати само разлози за које Понуђач није крив односно у случају више силе што се 

констатује у грађевинском дневнику. 

Гарантни рок за све радове почев од записничке примопредаје радова не може бити краћи од 24 месеца. 

Гарантни рокови за сву опрему су важећи гарантни рокови произвођача и понуђач је у обавези да достави 

гарантне листове у року од 3 дана од дана извршења уговора. 
 

4.13 ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 

Понуда мора да важи најмање 60 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. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 

4.14 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Приликом подношења понуде: 
 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у 

обавези су да уз понуду доставе у корист Наручиоца: 
 

1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - Бланко соло меницу регистровану у Регистру 

Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом 

Понуђача, уз коју се доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може попунити до 10% од 

вредности понуде без ПДВ, у случају да: 

             -  понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности 

наручиоца, 

             -  понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране 

наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор, 

  - понуђач није доставио тражену бланко соло меницу за добро извршење уговорне.  

Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа (пожељно је да 

копија картона буде оверена на дан достављања понуде), којом се доказује да је лице које потписује 

бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто, 

оргинал или копију захтева за регистрацију меница и менично овлашћење. 
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Уколико то не учини Наручилац  ће одбити понуду као неприхватљиву. 
 

У случају доделе уговор, понуђач је дужан да, у складу са моделом уговора, достави : 
 

2. Бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља једнократно менично 

овлашћење, да се меница може попунити до 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за добро и 

квалитетно извршење уговорне обавезе са роком важности 20 дана дужим од рока извршења 

уговорне обавезе. 

Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и оверену копију картона депонованих потписа, којом се 

доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање 

и да нема ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница. 

Уколико то не учини Наручилац има право да раскине уговор и наплатиће меницу за озбиљност понуде. 
 

3. Бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља једнократно менично 

овлашћење, да се меница може попунити до 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за 

отклањање грешака у гарантном року, са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, 

која мора бити безусловна и платива на први позив,а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане 

ситуације.Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и оверену копију картона депонованих потписа, 

којом се доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за 

потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница. 

 Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не 

отпочне са отклањањем грешака  у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца.  

 Уколико Извођач не достави меницу за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право 

да наплати меницу за добро извршење уговорне обавезе. 
 

4.16 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.   

4.17 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

И КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересована лица могу 

тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чл. 20. Закона о јавним 

набавкама. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити заинтересованом 

лицу и објавити на Порталу јавних набавки. 

Питања треба упутити путем поште, на адресу ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА, Пожаревац, ул. Вељка Дугошевића бр. 25, са назнаком: „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН 1.3.1/2018  или електронском 

поштом на адресу: togradapozarevca@gmail.com. 
 

Контакт, пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до 

петка, у времену од 10:00 - 14:00 часова. Контакт се не може остварити данима који су 

Законом о државним и другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни 

дани. 

mailto:togradapozarevca@gmail.com
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Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и 

припремом понуде, није дозвољено. 
 

4.18 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 да 

допуни конкурсну документацију. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда, а измене односно допуне ће бити објављене на Порталу Управе за јавне набавке 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, ће подлегати том продуженом крајњем року 

за подношење понуда. 

4.19 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може 

да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) 

код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи 

по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 

подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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.  
 

4.20 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДOДEЛУ УГOВOРA 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом 

критеријума: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
   
4.21 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 

БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

У случају да два или више понуђача дају исту цену, уговор ће се доделити понуђачу који је у ОБРАСЦУ 

ПОНУДЕ дао краћи рок за извршење уговорних обавеза.    

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 5% у односу на најнижу понуђену цену 

страног понуђача.  

4.22 ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. Закона 

о јавним набавкама 

Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу: 

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине, 
 

б) да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
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Изјаву као саставни део понуде, у облику ОБРАЗЦА 5, доставља се потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверену печатом понуђача. 

У случају понуде без и са подизвођачем, изјаву потписује понуђач, а у случају заједничке понуде 

изјаву потписују сви чланови групе понуђача из СПОРАЗУМА. 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 
 

4.23 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 потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће 

понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким 

спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

4.24 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, сноси понуђач. 
 

4.25 ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА 

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора, је 10 (десет) дана од дана јавног отварања 

понуда. 
 

4.26 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана 

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

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 подношења 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. 

Изабрани понуђач је дужан да у року од пет дана се одазове позиву и потпише уговор. 

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да 

закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи а понуђач који је 

одбио да закључи уговор добиће негативну референцу. 

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора: Наручилац задржава право да обустави поступак 

у складу са чланом 109. Закона. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке 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 шест месеци. 
 

Уговор који ће изабраном понуђачу бити достављен на потпис, биће истоветан са попуњеним 

Обрасцем 3 - МОДЕЛОМ УГОВОРА, који је саставни део конкурсне документације осим 

евентуалних техничких корекција.  

Наглашавамо да је Понуђач дужан да ПОТПИШЕ и ПЕЧАТИРА последњу страну Модела уговора 

који садржи све елементе, па ће, после доношења одлуке о додели уговора бити попуњен у складу са 

понудом понуђача, потписан од стране наручиоца а затим, достављен понуђачу на потпис и 

завођење у законском року.  

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да уговор потпише и заведе га најкасније у року од 5 дана 

од дана пријема, као и да све примерке достави наручиоцу на завођење. Датум под којим је уговор 

заведен код наручиоца сматра се даном закључења уговора. 
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Уколико то не учини понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА. 

За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, Модел уговора, потписује 

одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача образац, потписује одговорно лице 

овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА осим ако СПОРАЗУМОМ није друкчије 

одређено 

 

4.27 ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од 

укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не 

може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

4.28 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да 

закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама чл. 148. до 159. ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, на адресу Туристичкој организацији Града 

Пожаревца, Вељка Дугошевића 25, Пожаревац, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 

седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 

квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 

2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива 

за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 

десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне 

набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у 

складу са чланом 40а овог закона. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 

ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева 

знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) је 

прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, ппихватиће се: 

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

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

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

уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија - 

Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и 

све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена 

печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 

(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 

рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 

банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 

 
Примерак правилно попуњеног налога за уплату: 
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НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је 

то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава 

употреба размака и знакова, као што су: ( ) I \ / „ « * и сл.  

„Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од: 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда; 

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 

процењених вредности свих оспорених партија  није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка 

обликована по партијама; 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен 

уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 

120.000.000 динара; 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене 

цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.”. 

Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства 

може извршити на девизни рачун Министарства финансија - Управе за трезор 

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 

Народна банка Србије (НБС) 

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 

Србија 

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 

Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп Лукина бр. 7-9 11000 Београд 

IBAN: RS 35908500103019323073 

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - 

„детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): - број у поступку јавне набавке на које се 

захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке. 
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У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 
 SWIFT MESSAGE MT103 - EUR 
FIELD 32A: VALUE DATE - EUR- AMOUNT 
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M T AUNU S 

ANLAGE 12 GERMANY 
FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 
/DE20500700100935930800 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF 

SERBIA - NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA 

FIELD 59: (BENEFICIARY) /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

 

 SWIFT MESSAGE MT103 - USD 
FIELD 32A: VALUE DATE - USD- AMOUNT 
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

BKTRUS33XXX 

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW 

YORK 60 WALL STREET UNITED STATES 
FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 
NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF 

SERBIA - NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA 

FIELD 59: (BENEFICIARY) /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
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5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ОБРАЗАЦ 1 

ПОНУДА 

 

Понуда број_____________   од__________________  за јавну набавку ЈН 1.3.1/2018 – ,,Изградња 

легионарских полигона и авантура парка на Виминацијуму“ 
 

Понуда се подноси: (заокружити) 

а) самостално  б) понуда са подизвођачем    в) заједничка понуда 
 

А) Пословно име/назив понуђача:_______________________________________________ 
 

Адреса и седиште понуђача:_____________________________________________________ 

матични број:___________________      ПИБ:  ________________ 

Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити) 

Овлашћено лице: _______________________________________ 

Особа за контакт: _______________________________________  

Број телефона:_____________________    Tелефакс: __________________ 

mail:_________________________________ 

Број рачуна понуђача:________________________________________ 
 

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са 

подизвођачем/подизвођачима): 
 

Подизвођач: _________________________________________________________, 

Адреса и седиште подизвођача:__________________________________________ , 

матични број:___________________ , ПИБ:_____________________, 

Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити) 

овлашћено лице:_________________________________________,  

број телефона:_____________________,  

mail:-____________ , број рачуна:____________________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___%.  

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : 

_______________________________________________________________________ 
 

Подизвођач: _________________________________________________________ 

Адреса и седиште подизвођача:__________________________________________ , 

матични број:___________________ , ПИБ:_____________________, 

Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити) 

овлашћено лице:_________________________________________,  

број телефона:_____________________,  

mail:-____________ , број рачуна:____________________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___%.  

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу :  

_______________________________________________________________________ 
 

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%.  

У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ПОПУНИТИ ЈОШ ЈЕДАН ОБРАЗАЦ У ДЕЛУ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ. 



 

 

Страна 24 од 101 

 

Б) Навести податке чланова групе у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): 

 

Пословно име/назив овлашћеног члана групе: 

_____________________________________________________________________________ 

Адреса и седиште овлашћеног члана групе:_______________________________________ 

Матични број:___________________      ПИБ:  ________________ 

Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити) 

Овлашћено лице: _______________________________________ 

Особа за контакт:_______________________________________  

Број телефона:_____________________    Tелефакс: __________________ 

mail:_________________________________ 

Број рачуна члана групе:________________________________________ 
 

Пословно име/назив члана групе:________________________________________________ 

Адреса и седиште члана групе:___________________________________________________ 

Матични број:___________________      ПИБ:  ________________ 

Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити) 

Овлашћено лице: _______________________________________. 

Особа за контакт: _______________________________________  

Број телефона:_____________________    Tелефакс: __________________ 

mail:_________________________________ 

Број рачуна члана групе:________________________________________ 
 

Пословно име/назив члана групе:________________________________________________  

Адреса и седиште члана групе:___________________________________________________ 

Матични број:___________________      ПИБ:  ________________ 

Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити) 

Овлашћено лице: _______________________________________. 

Особа за контакт: _______________________________________  

Број телефона:_____________________    Tелефакс: __________________ 

mail:_________________________________ 

Број рачуна члана групе:________________________________________ 

 

 У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ПОПУНИТИ ЈОШ ЈЕДАН ОБРАЗАЦ У ДЕЛУ ЗА ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ. 
 

Вредност извођења радова без ПДВ:  

ПДВ: 

 
 

Вредност извођења  радова са ПДВ:  

 

Напомена: Понуђач,  у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области 

грађевинарства, нема обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ односно исказивања у понуди. 

 

1. Рок за све уговорене радове: је ______( _______________) месеца од дана закључења уговора и увођења 

у посао што се констатије грађевинском књигом (не дуже од 35 календарских дана од дана закључења 

уговора и увођења у посао што се констатије грађевинском књигом). 

 

2. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ___ ( ______ )  месеца/и, од дана     записничке 

примопредаје радова (не краћи од 24 месеца).  
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3. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања                   понуда (не 

краћи од 60 дана). 

 

Начин плаћања: Месечно по привременим и окончаној ситуацији оверене од стране Надзорног органа, 

у законском року од дана пријема оверене ситуације (прва привремена ситуација најраније 30 дана од 

дана увођења у посао што се констатује грађевинском књигом). 

Сва плаћања ће се вршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012). 

 

ЦЕНА ИЗ ПОНУДЕ САДРЖИ СВЕ ТРОШКОВЕ ПОНУЂАЧА. 

 

 

 

 

Датум:    _______________                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                  _____________________________________ 

    

 МП                   ПОТПИС 

                                                                  _____________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Страна 26 од 101 

 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ  

 

ОБРАЗАЦ  2 

 

I   ЛЕГИОНАРСКИ ПОЛИГОН (ПОЛИГОН СА 15 

ПРЕПРЕКА): 

 

1. Грађевински радови 

ОПИС Количина 

Јединица 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

геодетско снимање и 

праћење висина у 

току извођења радова 1,0 паушално     

  

скидање хумуса мин. 

10cm и одвоз на 

депонију до 10km 900,0 m3     

  

нивелисање 

постељице, израда 

падова и набијање до 

потребне носивости 6.000,0 m2     

  

ископ темеља самаца 

(делом машински 

(70%), делом ручно 

(30%)) за препреке на 

полигону, са одвозом 

земље на депонију 40,0 m3     

  

ископ упојних јама 

са одвозом  земље на 

депонију 150,0 m3     

  

ископ ровова за воду  

(делом машински 

(90%), делом ручно 

(10%)) са одвозом на 

депонију 800,0 m3     

  

ископ рова за развод 

воде и канализације 
450,0 m     
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30cm x 80cm 

насипање темеља 

самаца природним 

шљунком са 

набијањем и 

нивелацијом 15,0 m3     

  

насипање свих 

ровова за воду 

песком дунавцем 

мин. 10cm 80,0 m3     

  

насипање ровова за 

полагање цеви 

песком дунавцем 70,0 m3     

  

набавка, довоз и 

машинска уградња 

иберлауфа у упојне 

јаме 150,0 m3     

  

набавка, довоз и 

машинска уградња 

каменог агрегата за 

израду брда 0-31.5 

mm, мин. уградња по 

слојевима са 

геотекстилом на 

сваких 50cm 80,0 m3     

  

набавка, довоз и 

уградња иловаче-

глине 40,0 m3     

  

набавка, испорука и 

уградња геотекстила 

300g/m2, на дну свих 

јама, на насипу и у 

упојним јамама 700,0 m2     
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бетонажа темеља 

самаца; бетон MB 30, 

са додатком 

суперпластификатора 

ради 

водонепропусности; 

бетон уграђивати 

вибрирањем; све 

темеље у које се 

уграђује дрвени стуб 

треба шаловати 

картонским или 

пластичним 

округлим хилзнама 

одговарајућег 

пречника 40,0 m3     

  

бетонажа пластичних 

шахти; бетон МБ 30, 

са додатком 

суперпластификатора 4,0 m3     

  

наливање 

експандирајућег 

бетона изеђу дрвених 

стубова и темеља 

самаца;бетон-малтер 

мора бити погодан за 

наливање у већим 

дебљинама до 

100mm;гранулације 

агрегата до 4mm, 

чврстоћа при 

притиску мин 45MP 800,0 kg     

  

набавка, испорука и 

уградња 

импрегнираних 

борових облица фи 

14cm заштићених 

битуминозним 

премазом; облице се 

анкеришу у обалу 

јама цинкованим 
120,0 m     
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анкерима, и служе 

као граница за 

језерску фолију 

израда, испорука и 

уградња арматурне 

мреже и прстенова 260,0 kg     

  

израда, испорука и 

уградња, језерске 

фолије, 

600g/m2,маслинасто 

зеленебоје, спојеви 

варени, око цеви за 

одвод фолија се лепи 

полиуретанским 

везивом 1.000,0 m2     

  

 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ    

  

 

2. Инсталације водовода и канализације 

ОПИС Количина 

Јединица 

мере 

Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Набавка испорука 

и уградња доводне 

водоводне цеви 

HDPE PE 80-10 

bara -110mm 80 m     

  

Набавка испорука 

и уградња 

водоводне цеви 

HDPE PE 80-10 

bara -75mm 350 m     

  

Набавка испорука 

и уградња 

водоводне цеви 
160 m     
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HDPE PE 80-10 

bara -50mm 

Набавка и уградња 

ливено гвоздених 

фазонских комада 

за водовод заједно 

са шрафовима, 

гумама, радом 350 kg     

  

Шахта фи 100cm, 

пластична за 

главни довод, са 

рачвом и главним 

вентилом, 

пластилан 

поклопац са 

вештачком травом 1 ком     

  

Шахта фи 60cm, 

пластична за код 

препреке, са 

рацвом и 

вентилом, на цеви 

фи 50mm, хватач 

нечистоћа, и 

вентилом за 

испуштање воде 

пластилан 

поклопац са 

вештачком травом 5 ком     

  

Набавка и уградња 

ПВЦ 

канализационе 

цеви, са свим 

потребним 

елементима 

гумицам 

кривинама, 

преливима, на 

унапред 

припремљену 

подлогу са 
60 m     
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праћењем висина, 

фи 110cm 

Набавка и уградња 

коруговане 

канализационе 

цеви, са свим 

потребним 

елементима 

гумицам 

кривинама, 

преливима, на 

унапред 

припремљену 

подлогу са 

праћењем висина, 

фи 110cm 120 m     

  

 

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ   

  

 

3. Препреке: 

ОПИС 

Коли

чина 

Једин

ица 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-

а 

Једини

чна 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укуп

на 

цена 

са 

ПДВ-

ом 

1 Препрека бр. 1 под именом Трајан Деције       
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Израда, испорука и 

монтажа препрека 

висине 2,40m 

(сениори) и 1,60m 

(јуниори). 

 

Ширина 3m сваки 

сегмент. 

 

Препрека се састоји из 

дрвене баријере 

(ограде) коју је 

неопходно прећи у 

трку, хватањем за врх 

ограде и 

пребацивањем трупа 

на другу страну, уз 

скок. 

 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

600cmx20cm 

Носећи стубови треба да 

буду од лепљене (мин. 3 

слоја) суве борове облице fi 

200mm, импрегниране у 

аутоклаву под притиском, и 

заштићене хибридним уљем. 

Испуна зида за прескакање 

је сува импрегнирана борова  

KVH греда димензија 16cm 

x 8cm или облица fi 140mm. 

Део облица у темељу и доња 

даска у зиду су додатно 

премазане битуминозним 

премазом. 

Сво спајање радити 

специјалним вијцима за 

дрво - 9x24mm, са  torex 

потапајућом главом, за 

спољну употребу. 

 

1 

 
 

ком 
 

  

  

2 Препрека бр. 2 под именом Хостилијан       

Израда, испорука и 

монтажа препреке која 

се састоји из 3 

препреке, а које се 

прелазе претрчавањем. 

Састоји се од равне 

греде, цик-цак греде и 

пањића које треба 

прећи наведеним 

редом (равна греда, 

цик-цак греда,. 

пањићи).  

Циљ је да се не упадне 

у воду (димензије 

водене површине 

8mx7m, дубине 60cm) 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

800cmx700cm 

Равна греда - природни 

балван од црног бора 

пречника 16cm– 20cm 

дужине 8m, ослоњен на 

бетонски самац и 

причвршћен са 4 инокс 

навојне шипке фи 16mm 

хемијским анкеритом; стуб 

је заштићен хибридним 

уљем и на ослонцима 

битуминозним премазом. 

1 ком   

  

Цик цак греда - облице фи 

160mm од црног бора, 

импрегниране, заштићене 

хибридним уљем, 5 

сегмената по 150cm; облице 

су везане за челичну 

конструкцију од UNP 

профила 6x 1,3m и округлих 

цеви, која је 

топлоцинкована; 

конструкција са доње стране 

има залепљену гуму да не 

1 
 

ком 
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би оштетила језерску 

фолију. 

Пањићи - вертикалне греде 

од облице фи 200mm од 

црног бора, импрегниране, 

заштићене хибридним уљем, 

оборених ивица, 10 ком. по 

35cm; облице су везане за 

челичну конструкцију од 

УНП профила 6x 1,3m и 

округлих цеви, која је 

топлоцинкована; 

конструкција са доње стране 

има залепљену гуму да не 

би оштетила језерску 

фолију. 

1 
ком 

 
  

  

3 Препрека бр. 3 под именом Клаудије Готски       

Израда, испорука и 

уградња препреке која 

се састоји из цеви кроз 

којe је потребно 

провући се и искочити 

у базен са водом. 

 

Цевису затрпане 

земљом и имају благи 

нагиб. 

Јуниорска цев је са 

блажим нагибом, 80 cm 

изнад ниво воде. 

Сениорска цев је 1,8m 

изнад ниво воде. 

 

Димензије водене 

површине 4mx7m; 

дубина воде 1,4m. 

 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

700cmx960cm 

Набавка, испорука и 

уградња две 

полипропиленске 

коруговане цеви 

унутрашњег прецника фи 

800mm (2 ком по 6m). 

12 m  

   

4 Препрека бр. 4 под именом Аурелијан       
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Израда, испорука и 

уградња препреке.  

Стандардна 

„пешадијска“ препрека 

у форми платформе 

издигнуте од земље, са 

мрежом, коју је 

потребно прећи 

провлачењем испод 

мреже техником 

пузања, ослањајући се 

на подлактице и 

одгуривањем коленима 

и стопалима. 

 Циљ је не додирнути 

мрежу ниједним делом 

тела.  

Сениорски део је 

сирине 3,66m, дужине 

5m. 

Јуниорски део је 

ширине 3,66m, дужине 

2,85m. 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

732cmx500cm 

Рамови су од KVH 

импрегнираних борових 

греда 10cm x 16cm са 

поделом на сваких 2,5m; 

греде су међусобно лепљене 

и спајане специјалним 

вијцима за дрво- 10x 180 

mm са торекс конусном 

главом, за спољну употребу; 

рамови се везују за темељ 

дрвеним дистанцерима од 

боровог пања (35cm) са 

поцинкованом навојном 

шипком фи 20mm и 

хемијским анкеритом. 

58,8 m   

  

Карго мрежа окца 30cm од 

синтетичког 

полипропиленског 

стабилизованог канапа 

дебљине 16mm; минималне 

прекидне силе 20KN. 

420 
 

m 
  

  

Пластична спојница за 

канап 16mm са инокс 

шрафом. 350 
ком 

 
  

  

5 Препрека бр. 5 под именом Проб       

Израда, испорука и 

уградња препреке 

сачињена од мреже 

конопца (карго мрежа) 

која је разапета на 

конструкцију у облику 

слова А на висини од 

3m (сениори), 2m 

(јуниори), коју је 

неопходно прећи и 

спустити се на исти 

начин на другу страну. 

Највећа ширина 

препреке је 2m, а 

дужина препреке је 5m 

Носећи и попречни стубови 

треба да буду од лепљене 

(мин 3 слоја) суве борове 

облице фи 160mm , 

импрегниране у аутоклаву 

под притиском, и заштићене 

хибридним уљем;  део 

облица у темељу и доња 

страна хоризонталне  

облице су додатно 

премазане битуминозним 

премазом; сво спајање 

радити специјалним вијцима 

за дрво - 9x 220mm са 

торекс потапајућом главом, 

за спољну употребу. 

8 
ком 
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(2 x 2,5m). 

 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

500cmx200cm 

Карго мрежа окца 30cm од 

синтетичког 

полипропиленског 

стабилизованог канапа 

дебљине 16mm; минималне 

прекидне силе 20 KN. 

250 
 

m 
  

  

Пластична спојница за 

канап 16mm са инокс 

шрафом. 

220 
ком 

 
  

  

6 Препрека бр. 6 под именом Максимијан Херкулије       

Израда, испорука и 

уградња препреке: 

хоризонталне 

мердевине, које се 

састоје од стубова и 

хоризонталних пречки 

које су спојене 

челичним шипкама. 

 

Препрека се  прелази 

висећи на рукама и 

хватајући се за следећу 

пречку. 

 

Циљ је прећи препреку 

у што краћем року без 

пада 

 

Ширина 150cm, 

дужина 500cm, висина 

250cm 

 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

500cmx150cm 

. 

 

Носећи стубови и 

хоризонталне пречке треба 

да буду од лепљене (мин 3 

слоја) суве борове облице 

фи 160mm, импрегниране у 

аутоклаву под притиском, и 

заштићене хибридним 

уљем; пречке су од 

топлоцинкованих, па 

пластифицираних 

деболозидих цеви фи 38mm. 

1 

 
 

ком 
 

  

  

7 Препрека бр. 7 под именом Галерије       
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Израда, испорука и 

уградња препреке коју 

чини класична дрвена 

клацкалица коју је 

потребно прећи у трку. 

 

Ширина 25cm, дужина 

800cm, макс. висина 

80cm 

 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

800cmx25cm 

Дрвена клацкалица од 

лепљене борове 

импрегниране талпе, 

заштићене хибридним 

уљем; дим.талпе 25cm x 

16cm x 800cm; основа је 

масивни боров пањ са 

челичном осовином. 
1 

 
 

ком 
 

  

  

8 Препрека бр. 8 под именом Констанције I       

Израда, испорука и 

уградња препреке коју  

чини класични 

паралелни разбој. 

 

Препрека се прелази 

снагом руку, 

премештањем једне 

руке испред друге по 

челичној цеви. 

 

Ширина 55cm, дужина 

300cm, висина120cm. 

 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

300cmx55cm 

Носећи стубови и пречке 

треба да буду од лепљене 

(мин 3 слоја) суве борове 

облице фи 160mm, 

импрегниране у аутоклаву 

под притиском, и заштићене 

хибридним уљем; пречке су 

од топлоцинкованих, па 

пластифицираних 

деболозидих цеви фи 38mm. 
1 

 
 

ком 
 

  

  

9 Препрека бр. 9 под именом Флавије Север       

Препреку чини 

баријера од роло бала 

сламе (у облику ваљка) 

који су поређани у 4 

(сениорски) и 3 

(јуниорски) реда. 

Препрека се може 

прећи индивидуално и 

групно, уз помоћ 

других учесника. 

 

Дужина препреке 

720cm, ширина  360cm 

(сениори) и 240cm 

(јуниори), висина 

Роло бале сламе димензије 

120cm, пречника 120cm, 

тврдо збијене са мрежицом. 30 

 
 

ком 
 

  

  

Цинковани анкери за качење 

гуртни које држе бале. 
8 

ком 
   

  

 

Гуртна за држање бала 

4 
ком 
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320cm (сениори) и  

220cm (јуниори). 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

720cmx360cm 

10 Препрека бр. 10 под именом Лициније       

Израда, испорука и 

уградња препреке коју 

чине велике мердевине 

(„Кинг-Конг“ 

мердевине). 

 

Препрека се може 

прећи индивидуално и 

групно, уз помоћ 

других учесника. 

 

Препрека се прелази 

као класичне 

мердевине рукама и 

ногама, хватајући се за 

следећу пречку. 

 

Циљ је прећи препреку 

у што краћем року без 

пада. 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

20cmx600cm 

Носећи стубови и 

хоризонталне пречке треба 

да буду од лепљене (мин 3 

слоја) суве борове облице 

фи 200mm(стубови) и фи 

140mm(пречке), 

импрегниране у аутоклаву 

под притиском, и заштићене 

хибридним уљем; пречке су 

спајане са стубом помоћу 

цинкованих цеви фи 20mm и 

специјалним вијцима за 

дрво – 9x 28mm са торекс 

потапајућом главом, за 

спољну употребу. Ширина 

мердевина је 2 x 3m, висина 

сениорских 3,2m, јуниорска 

висина 2,2m.  

1 

 
 

ком 
 

  

  

11 Препрека бр. 11 под именом Максимин Даја       

Израда, испорука и 

уградња препреке коју 

чини велико дрвено 

вратило, постављено 

на висини од 5m, са 

лијанама од конопца, 

изнад рупе испуњене 

водом коју је 

неопходно прећи из 

Два борова балвана фи 300-

250mm; балвани су 

ошмирглани и заштићени 

хибридним уљем, део који 

иде у бетон је заштићен 

битуминозним премазом  

висина 6m; греде се спајају 

цинкованом навојном 

шипком фи 20mm. 

2 
ком 
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трка тако што је 

потребно зањихати се 

и прескочити воду. 

Два масивна бора, носе 

једну лепљену борову 

греду, канапи лијане 

могу бити од канапа 

разлиците дебљине од 

24mm до 40mm, са 

чворовима, са диском. 

Испод је језерце са 

блатом 9x5m, дубине 

80cm. 

Укупна димензија 

препрекеу основи: 

900cmx500cm 

Лепљена греда од црног 

бора, заштићена хибридним 

уљем 16cm x 25cm x 800cm 

8 
 

m 
  

  

Канапи-лијане, фуксовани, 

конекциони елементи. 

4 
сет 

 
  

  

12 Препрека бр. 12 под именом Константин I       

Израда , испорука  и 

монтажа препреке која 

се састоји од земљаних 

ровова испуњених 

водом, дубине 60cm-

90cm-150cm (сениори 

и јуниори),  дубине 

40cm-60cm-90cm, кроз 

које је неопходно 

проћи (кроз сваки ров). 

 

Препрека се може 

прећи индивидуално и 

групно, уз помоћ 

других учесника. 

 

Ровови су димензије 

4m x 9m. 

 

Део за јуниоре и 

сениоре је видно 

обележен и раздвојен 

оградом од облица и 

канапа. 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

2500cmx900cm 

Ограда за раздвајање од 

борових облица фи 140mm, 

импрегнираних, заштићених 

хибридним уљем и сплитекс 

полипропилен канап фи 

22mm. 30 

 
 

m 
 

  

  

Попречне облице од 

природног бора фи 140-

180mm које држе земљу на 

месту, анкерисане у обалу. 

54 m   

  

13 Препрека бр. 13 под именом Констанције II       
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Израда, испорука  и 

монтажа препреке која 

се састоји од 4 

балвана,  почетне 

платформе  и базена са 

водом (7mx10m), 

изнад кога су разапета 

два хоризонтална 

конопца преко кога 

учесник треба да пређе 

окренут леђима ка 

води.  

За конопац је закачен и 

рукама и ногама и 

прелази га уназад. 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

1870cmx700cm 

 

Боров балван фи 30cm-

25cm; балвани су 

ошмирглани и заштићени 

хибридним уљем; део који 

иде у бетон је заштићен 

битуминозним премазом;  

висина 4m-6m. 

4 
ком 

   

  

Дрвена конструкција 

2mx4m, висине 2m; 

до платформе воде 

мердевине; 

платформа је ограђена 

дрвеним стубовима и 

хоризонталама 

120mmx27mm. Цела 

конструкција платформе је 

рађена од борових KVH и 

лепљених греда; стубови 

16cmx16cm, хоризонтале 

20cmx6cm, спрегови 

12cmx6cm, потконструкција 

за декинг 4,5cmx7.2cm; 

комплетна конструкција је 

премазана хибридним уљем; 

сви спојеви се раде са 

шрафовима за дрво 6, 8, 9, 

10 и 12mm, са торекс 

главом, предвиђеним за 

спољне конструкције. 

1,8 
 

m3 
  

  

Декинг од импрегнираног 

црног бора, заштићеног 

хибридним уљем, дим. 

120mmx27mm, декинг се 

спаја са потконструкцијом 

специјалним инокс 

шрафовима у боји дрвета 

8 m2   

  

Канапи-лијане, 

полипропиленски канап 

30mm, фуксовани, 

конекциони елементи. 

2 сет   
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14 Препрека бр. 14 под именом Ветранион       

Израда, испорука и 

монтажа, препреке 

која се састоји из две 

обједињене препреке. 

Две дрвене платформе 

на висини од 3m 

(сениори), тј. 2m 

(јуниори) на коју је 

потребно попети се у 

трку, савладавањем 

закривљеног елемента, 

а потом је потребно 

спустити се низ 

тобоган од ПВЦ 

фолије у велики базен 

са водом димензија 8m 

x 5m, дубине 80cm. 

Препрека се може 

прећи индивидуално и 

групно, уз помоћ 

других учесника. 

Укупна димензија 

препрекеу основи: 

3000cmx600cm 

 

Дрвена конструкција 5mx 

5m,  висине 3m, са две 

рампе - једна рампа је 3mx 

5m у основи, а друга 15mx  

2,5m у основи; платформа је 

ограђена дрвеним стубовима 

и хоризонталама 120mmx 

27mm; цела конструкција 

платформе је рађена од 

борових KVH и лепљених 

греда; стубови 16cmx 16cm, 

хоризонтале 20cm x 6cm, 

спрегови 12cm x 6cm, 

потконструкција за декинг 

4,5cm x 7,2cm; комплетна 

конструкција је премазана 

хибридним уљем; сви 

спојеви се раде са 

шрафовима за дрво 6, 8, 9, 

10 и 12mm са торекс главом, 

предвиђеним за спољне 

конструкције. 

8,5 m2   

  

Декинг од импрегнираног 

црног бора, заштићеног 

хибридним уљем, дим. 

120mm x 27mm; декинг се 

спаја са потконструкцијом 

специјалним инокс 

шрафовима у боји дрвета. 

25 
 

m2 
  

  

Блажујка бреза 18mm; 

блажујка се причвршћује са 

инокс шрафовима за декинг. 

0,8 m3   

  

PVC фолија 900 g 50 m2     

Тапацирани ивичњак 2x 

13m, 20x 20cm са обе стране 

тобогана, PVC платно 900g, 

сунђер 8cm. 

26 m   

  

15 Препрека бр. 15 под именом Јовијан       



 

 

Страна 41 од 101 

 

Израда испорука и 

монтажа, препрека 

која се састоји из 2 

обједињене препреке.  

Једна дрвена 

платформе на висини 

од 4m (сениори), тј. на 

коју је потребно 

попети се у трку, 

савладавањем косог 

зида уз нечију помоћ 

или помоћу ужета. 

Други елеменат су две 

линије ZIP line-a од по 

40m, на међусобном 

размаку од 3m низ које 

се треба спустити  у 

велики базен са 

водомдимензија 

40mx8m (дубине 80cm 

до 150cm) 

Препрека се може 

прећи индивидуално и 

групно, уз помоћ 

других учесника. 

Укупна димензија 

препреке у основи: 

4310cmx800cm 

 

Борови балвани фи 45-35cm, 

балвани су ошмирглани и 

заштићени хибридним уљем 

део који иде у бетон је 

заштићен битуминозним 

премазом;  висина 8m. 

2 ком   

  

Борови балвани фи 40-30cm, 

балвани су ошмирглани и 

заштићени хибридним 

уљем, део који иде у бетон 

је заштићен битуминозним 

премазом  висина 4,5m 

2 
 

ком 
  

  

Дрвена конструкција 5m x 

3m, висине 4m, са једне 

стране је коси зид,  а са 

друге полетна коса рампа за 

ZIP line;  платформа је 

ограђена дрвеним стубовима 

и хоризонталама 120mm x 

27mm; цела конструкција 

платформе је рађена од 

борових KVH и лепљених 

греда; стубови 16cm x 16cm, 

хоризонтале 20cm x 6cm, 

спрегови 12cm x 6cm, 

потконструкција за декинг 

4,5cmx 7,2cm; комплетна 

конструкција је премазана 

хибридним уљем; сви 

спојеви се раде са 

шрафовима за дрво 6, 8, 9, 

10 и 12mm са торекс главом, 

предвиђеним за спољне 

конструкције. 

6 m3   

  

Декинг од импрегнираног 

црног бора, заштићеног 

хибридним уљем, дим. 

120mm x 27mm; декинг се 

спаја са потконструкцијом 

специјалним инокс 

шрафовима у боји дрвета. 

25 m2   

  

Блажујка бреза 18mm, 

блажујка се причвршћује 

инокс шрафовима за декинг. 

0,5 m3   
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Полипропиленски сплитекс 

канап, 28mm. 
20 m   

  

Специјалне коване сајле за 

ZIP line, дупло топло 

цинковане, 12mm x 45m, са  

системом за качење (коване 

шекле са атестом на 

дозвољено оптерећење 4t), 

затезачима, стоперима и 

кочницом од инокс опруге. 

2 сет   

  

Дупле котураче  за ZIP line, 

6 карабињера челичних, 6 

држача (4 инокс цеви за 

руке и 2 полипропиленска 

тањира за седење). 

6 сет   

  

 
УКУПНО ПРЕПРЕКЕ 

 
  

 

4.Уређење и опремање 

ОПИС 

Коли

чина 

Једин

ица 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-

а 

Једини

чна 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. Велика инфо табла за 

полигон са препрекама 

са натписом и 

информацијама према 

предлошку у договору 

са инвеститором 

(штампа на фолији) 

 

Израда испорука и монтажа 

инфо табле; дим. табле  

2,5m x 2,5m, укупна 

димензија 3,5m x 2,8m; 

стубови треба да буду од 

лепљене (мин 3 слоја) суве 

борове облице фи 180mm, 

импрегниране у аутоклаву 

под притиском, и заштићене 

хибридним уљем; табла је 

од блажујке брезове 21mm, 

кровић од KVH греде 25cm 

x 16cm. 

1 
ком 
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2. Инфо табла за сваку 

препреку са натписом 

и информацијама 

према предлошку у 

договору са 

инвеститором (штампа 

на фолији) 

Израда, испорука и монтажа 

инфо табле; дим. табле  

1,25m x1,25m, укупна 

димензија 2,3m x1,5m, 

стубови треба да буду од 

лепљене (мин 2 слоја) суве 

борове облице фи 140mm, 

импрегниране у аутоклаву 

под притиском и заштићене 

хибридним уљем; табла је 

од блажујке брезове 18mm, 

кровић од KVH греде 

18cmx10cm. 

15 
 

ком 
  

  

 
УКУПНО УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 

 
  

 

УКУПНО I 

 

 УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а 

(1+2+3+4)  

 

 
УКУПНА ЦЕНА САПДВ-ом 
(1+2+3+4) 

 

 

 

 

 

 

II  АВАНТУРА ПАРК (ВИСИНСКИ ПОЛИГОН СА ТРИ ЗОНЕ, 32 

ПРЕПРЕКЕ, 110m zip line): 

  

1. Грађевински радови 

ОПИС Количина 

Јединица 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Јединич

на цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
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1. геодетско снимање и 

праћење висина у току 

извођења радова 

1 
паушално 

   

  

2. 
скидање хумуса мин 

20cm иодвоз на 

депонију до 10km 
40 

 
m3 

  

  

3. 
нивелисање постељице, 

израда падова и 

набијање до потребне 

носивости 

300 
 

m2 
  

  

4. 
ископ темеља самаца 

(делом машински (70%), 

делом ручно (30%)) за 

стубове авантура парка, 

главног торња и и 

слетног стуба за ZIP 

Line. 

32 
 

m3 
  

  

5. 
ископ рова за развод 

струје 30cm x 80cm 100 
 

m 
  

  

6. насипање темеља 

самаца природним 

шљунком са набијањем 

и невелацијом 

10 
m3 

   

  

7. 
насипање ровова за 

развод струје дунавцем 20 
 

m3 
  

  

8. 
набавка, довоз и 

машинска уградња 

каменог агрегата  0-

31,5mm са набијањем до 

потребне носивости у 

зони око почетне 

платформе у дебљини 

мин 15cm 

30 
 

m3 
  

  

9. 
набавка и уградња 

ивичњака од борових 

облица,  фи 120mm x 

220mm, облице 

импрегниране и 

100 
 

m 
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застицене садолином, 

део који иде у бетон 

заштићен битуменозним 

премазом 

10. 
набавка, довоз и 

уградња украсне ризле 

8-16mm у зони око 

полетне платформе и на 

прилазној стази 

20 m3   

  

11. 
бетонирање темеља 

самаца; бетон MB 30, са 

додатком 

суперпластификатора 

ради 

водонепропусности; 

бетон уграђивати 

вибрирањем; сви 

темељи у које се угрђује 

дрвени стуб треба 

шаловати картонским 

или пластичним 

округлим хилзнама 

одговарајућег пречника 

26 m3   

  

12. 
наливање 

експандирајуцег бетона 

између дрвених стубова 

и темеља самца;бетон-

малтер мора бити 

погодан за наливање у 

већим дебљинама до 

100mm;гранулације 

агрегата до 4mm, 

чврстоћа при притиску 

мин. 45MP 

650 kg   

  

13. 
израда испорука и 

уградња арматурене 

мреже и прстенова 
190 kg   

  

14. 
облагање свих самаца -

10ком, плочастим 18 m2     
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природним каменом 

15. 
зидање каменом - први 

ниво торња, 80cm x 15m 5 m3   
  

16. 
зидање каменом 1m x 

1m x 1m око стубова 

улазне капије 
2 m3   

  

17. 
набавка, довоз и 

машинска уградња 

каменог агрегата  0-

31,5mm са набијањем до 

потребне носивости 

унутар каменог зида на 

првој платформи 

20 m3   

  

18. 
припрема завршног 

слоја за синтетичку 

траву од каменог 

агрегата 0-4mm. 

18 m2   

  

19. 
набавка испорука и 

уградња синтетичке 

мултинаменске траве 

дужине влакана 12mm, 

влакна од 

UVстабилисаног 

полипропилена, влакна 

фибрилисана, дебљине 

мин. 68 микрона. 

18 m2   

  

 
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 
  

 

 

 

 

2.Торањ, стубови, платформе и слетне платформе за ZIP Line 

ОПИС 

Количин

а 

Јединица 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-

а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 
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1. геодетско снимање и 

праћење висина у току 

извођења радова 

1 
паушално 

   

  

2. 
набавка, испорука и 

уградња стубова -авантура 

парка који су од дебла-

црног бора, дужине 9m-

11m мин.дебљина у пању 

40cm, мин.на врху 

25cm;унапред обрађени 

усеци за платформе и рупе 

за анкере, заштићено са 

хибридним уљем, део који 

иде у бетон заштићен са 

два слоја битуминозне 

заштите. 

7,6 
 

m3 
  

  

3. 
набавка, испорука и 

уградња стуба главне 

платформе који је од 

дебла-црног бора дужине 

10,5m, мин.дебљина у 

пању 60cm, мин. на врху 

35cm;унапред обрађени 

усеци за платформе ирупе 

за анкере, заштићено са 

хибридним уљем, део који 

иде у бетон заштићен са 

два слоја битуминозне 

заштите. 

2 
 

m 3 
  

  

4. 
набавка, испорука и 

уградња стуба за слетну 

платформу ZIP Line који је 

од дебла-црног бора 

дужине 8m мин.дебљина у 

пању 50cm мин.на врху 

30cm;унапред обрађени 

усеци за платформеи рупе 

за анкере, заштићено са 

хибридним уљем, део који 

иде у бетон заштићен са 

два слоја битуминозне 

1 
 

m3 
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заштите. 

5. 
набавка, испорука и 

уградња стубова за капију 

које су од дебла-црног 

бора дужине 6m 

мин.дебљина у пању 35cm 

мин.на врху 25cm; унапред 

обрађени усеци за таблу за 

натпис, заштићено са 

хибридним уљем, део који 

иде у бетон заштићен са 

два слоја битуминозне 

заштите. 

0,9 m3   

  

6. набавка, испорука и 

уградња носећих стубова 

за платформу од лепљене 

(мин 3 слоја) суве борове 

облице фи 200mm, 

импрегниране у аутоклаву 

под притиском, и 

заштићене хибридним 

уљем. 

1,8 m3   

  

7. 
израда, испорука и 

уградња , платформе; 

осмоугаонa, дијагонала 

180cm, конструкција 

челични профил 80mm x 

40mm топлоцинковани, па 

пластифицирани у тону по 

избору инвеститора; 

шрафови за спој са деблом 

DIN 571 – 200mm x 16mm. 

27 ком   

  

8. 
израда, испорука и 

уградња слетне платформе 

за ZIP Line на авантура 

парку; правоугаона, 

дијагонала 90cm  x 200cm, 

конструкција челични 

профил 60mm x 40mm 

3 ком   
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топлоцинковани, па 

пластифицирани у тону по 

избору инвеститора; 

шрафови за спој са деблом 

DIN 571 – 200mm x 16mm. 

9. 
израда, испорука и 

уградња платформе за ZIP 

Line; осмоугаона, 

дијагонала 220cm, 

конструкција челични 

профил 80mm x 40mm, 

топлоцинковани, па 

пластифицирани у тону по 

избору инвеститора; 

шрафови за спој са деблом 

DIN 571 – 200mm x 16mm. 

1 ком   

  

10. 
израда, испорука и 

уградња платформе слетне 

за ZIP Line; правоугаона, 

120cm x 360cm,  

конструкција челични 

профил 80mm x 40mm и 

60mm x 

40mm,топлоцинковане, па 

пластифициране у тону по 

избору инвеститора; 

шрафови за спој са деблом 

DIN 571 – 200mm x 16mm. 

1 ком   

  

11. 
израда, испорука и 

уградња 

конструкцијестепеница за 

ZIP Line;  правоугаона 

120cm x 660cm, 

конструкција челични 

профил 60mm x 40mm и 

30mm x 40mm, 

топлоцинковане, па 

пластифициране у тону по 

избору инвеститора; 

шрафови за спој са деблом 

1 ком   
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DIN 571 – 200mm x 16mm. 

12. 
израда испорука и уградња 

платформе; осмоугаона за 

главну кулу, дијагонала 

500cm, конструкција 

челични профил 100mm x 

40mm, топлоцинковане, па 

пластифициране у тону по 

избору инвеститора; 

шрафови за спој са деблом 

DIN 571 – 200mm x 16mm. 

2 ком   

  

13. 
израда, испорука и 

уградња анкер плоча за 

повезивање дебла 

међусобно од TVL 8m, са 

унапред избушеним 

рупама за спој и анкером 

који улази у дебло фи32 

mm дужине 300mm;сав 

челик 

топлоцинкован;анкер се за 

дебло прицвршћује за 4  

шрафа DIN 571 – 240mm x 

16mm. 

9 ком   

  

14. 
израда, испорука и 

уградња затеге између 

дебла кутијасти профил 

120mm x 60mm, 

топлоцинкован, па 

пластифициран у тону по 

избору инвеститора, са 

čелиčном хилзном за 

спајање. 

9 ком   

  

15. 
израда, испорука и 

уградња челичне 2 ком     
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конструкције спиралних 

степеница - 120cm дужина 

газишта,  260cm 

међуспратна висина, 

конструкција челични 

профил 30mm x 40mm 

топлоцинкован, па 

пластифициран у тону по 

избору инвеститора; 

шрафови за спој са деблом 

DIN 571 – 200mm x 16mm. 

16. 
набавка, испорука и 

уградња декинга од 

импрегнираног црног бора, 

заштићеног хибридним 

уљем, дим 120mm x 27mm; 

декинг се спаја са 

потконструкцијом 

специјалним 

поцинкованим 

саморесцима 

196 m2   

  

17. 
израда, испорука и 

уградња борове лепљене 

талпе, димензија 600cm x 

70cm x 7cm; на талпи треба 

да се изрезбари натпис 

"VIMINACIUM 

AVANTURA" и два грба 

римске легије, који су 

испупчени и офарбани у 

црно (према предлошку 

инвеститора); талпа се 

обрађује да изгледа 

рустично; заштита 

хибридним уљем; талпа се 

монтира брезонима 20mm 

на капију за балване, на 

висини од 500cm. 

0,4 m3   

  

18. 
израда, испорука и 

уградња дрвене 

конструкције крова 
1,8 m3   
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куле;кров шестоугаоне 

основе (пречник 6m); 

конструкција је од чамове 

KVH грађе 160mm x 

100mm, попречно летвање 

80mm x 60mm. 

19. 
набавка, испорука и 

уградња шиндре од 

импрегнираног црног бора, 

заштићеног хибридним 

уљем, дим. 600mm x 

110mm; шиндра се спаја са 

потконструкцијом 

специјалним инокс 

шрафовима. 

32 m2   

  

20. 
израда, испорука и 

уградња одбојних 

струњача за ZIP Line, 16 x 

100 x 200 од сунђера и 

PVC платна 800g, са 

ринглицама и канапом за 

веyивање око дрвета. 

3 ком   

  

21. 
израда, испорука и 

уградња PVC платна, мин. 

700g, са принтом мамута 

(по идејном решењу 

инвеститора); димензије 

платна 9m x7,5m; платно је 

на ивици ојачано са 

ринглицам на сваких 30cm. 

67,5 m2   

  

22. 
ZIP Line–110m, сајла 

12mm, кована, дупло 

топлоцинкована, сајле, 

затезачи, шпанери, 

блокери, тестирање, 

одбојници, кочница. 

1 сет   

  

23. 
сајла за осигурање 10mm, 

дупло цинкована са свим 

припадајућим елементима, 
500 m   
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термоскупљајућом траком 

за обележавање; сви 

спојеви се изводе са 

дуплим ферулама; 

прохромски елементи за 

уклањање осигурања са 

система. 

24. 
израда, испорука и 

монтажа инфо таблеса 

натписом и информацијама 

према предлошку у 

договору са инвеститором 

(штампа на фолији); дим. 

табле  2,5m x 1,25, укупна 

димензија 2,4m x 2,6m;  

стубови треба да буду од 

лепљене (мин 3 слоја) суве 

борове облице фи 160mm, 

импрегниране у аутоклаву 

под притиском, и 

заштићене хибридним 

уљем;табла је од блажујке 

брезове 21mm, кровић од 

KVH греде 25cm x 16cm 

1 ком   

  

25. 
израда, испорука и 

монтажа малих табли 

упозорења димензија 20cm 

x 28cm на алубонду. 

10 ком   

  

 
УКУПНО ТОРАЊ, СТУБОВИ, ПЛАТФОРМЕ И СЛЕТНЕ 

ПЛАТФОРМЕ ЗА ZIP LINE 
 

 

  

 

3) Електроинсталације 

 

ОПИС 

Колич

ина 

Јединица 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 
разводни ормар у торњу са 

1 паушално     
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IP 65 заститом 

2. 
постављање кабла ALPP00 4  

x  16 mm2 за напајање 

ормара, поставка траке, 

песка и затрпавање рова. 

110 m   

  

3. 
поставка уземљења ZN 

траке и сонди повезаних са 

конструкцијом торња 
1 паушално   

  

4. 
PP00 3x2.5 

60 m     

5. 
набавка испорука и уградња 

LED рефлектора  која 

осветљавају торањ 100W 
3 ком   

  

6. 
набавка испорука и уградња 

LED рефлектора  која 

осветљавају парк 150W 
6 ком   

  

 
УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
  

 

4) Опрема за кориснике 

ОПИС 

Количин

а 

Јединица 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 
набавка и испорука система 

осигурања, са двокраким 

конектором са 

интегрисаним клизацима-

котурачама за ZIP-Line, 

пилот бар- шипка за 

ослањање/управљање;систе

м се састоји од специјалних 

карабињера који 

комуницирају један са 

другим уз помоћ специјалне 

сајле која је интегрисана, 

тако да док је је један 

карабињер отворен други је 

10 ком 
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немогуће отворити,чиме се 

избегава случајно 

раскачињање са 

заштите;производ мора бити 

усклађен са следећим 

стандардима: EN 354, EN 

355, EN 566, EN 362:2008, 

EN 12278 

2. 
гуртна за качење са обртним 

карабињером у складу са EN 

3544 
10 ком 

  

  

3. 
појас за цело тело за 

одрасле; појас мора да 

поседује и појасеве за 

рамена; гуртне око ногу, 

леђа , струка и рамена треба 

да буду постављене ради 

удобности;гуртне око ногу 

су 

самоподешавајуће;различит

е велицине се разликују по 

бојама ради лакшег 

сналажења; производ мора 

бити усклађен са 

стандардом EN 12277 

10 ком 

  

  

4. 
шлем, од полипропиленске 

робусне пластике отпорне 

на ударце, са подесивом 

гуртном за главу и браду, 

местом предвиђеним за 

лампу; трака за главу треба 

да се скида да може да се 

пере, направљена је од 

синтетичке коже;  отвори за 

вентилацију, обим  главе 

54cm-60cm(дечији 48cm-

58cm),  у складу са EN 

12492 и EN 397 

10 ком 

  

  

5. 
рукавице без прстију - 

комбинација коже и 10 ком 
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синтетике. 

6. 
сет за спашавање, 2 x  

статичко уже 1 x  

динамицко уже x 2 , гир гри 

2 ком, 2  x  осмица, 5 

карабињера 4 гуртне, два 

појаса, систем са двокраким 

конектором, два шлема и 

два сета рукавица. 

1 сет 

  

  

   
УКУПНО ОПРЕМА ЗА КОРИСНИКЕ 

 

 

5) Препреке  

 
доњи (најнижи) ниво  

ОПИС Количина 

Јединица 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1. 
израда, испорука и 

монтажа -висећи мостић на 

сајли са 

дисковима;дискови су 

противклизне блажујке 

18mm , елипсастог облика 

60cm x 30cm: дискови се 

носе на две паралелне 

сајле 10mm, 

топлоцнковане, сви 

конекциони елементи или 

дупло цинковани или 

прохрoмски;дискови су 

изрезбарене мотивом по 

избору инвеститора; сви 

резбарени делови и кант 

ивице се мажу хибридним 

уљем 

1 ком   

  

2. 
израда, испорука и 

монтажа препреке -  1 ком     
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баланс греда; ход по брвну, 

састоји се од природног 

боровог брвна дебљине 

15cm-17cm дужине 7m, 

брвно је заштићено 

хибридним уљем 

3. 
израда, испорука и 

монтажа препреке-  висећи 

џакови; 6 ком, PVC џакови 

пречника 30cm, висине 

120cm, пуњени 

пиљевином, споља 

пресвучени јутаним 

платном 

1 ком   

  

4. 
израда, испорука и 

монтажа препреке- тарзан 

лијане, која се састоји од 

хода по сајли 12mm и 

лијанaма од канапа за које 

се корисник прдржава (4-8 

лијана). 

1 ком   

  

5. 
израда, испорука и 

монтажа препреке- цик цак 

мостић од облица;састоји 

се од 3 носеће сајле 10mm, 

које носе дрвене облице фи 

12cm, које су распоређене 

уцик цак распореду. 

1 ком   

  

6. 
израда, испорука и 

монтажа препреке-   

хоризонталне бачве за 

провлачење; састоје се од 

челичних 

топлоцинкованих 

прстенова који носе 

дрвени декинг и чине 

ваљке за провлачење 

пречника 80cm дужине 

220cm, ваљци се каче на 

1 ком   
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две паралелне сајле. 

7. 
израда, испорука и 

монтажа препреке-  висећи 

зид са хватовима, у облику 

два мамута, yрађен је од 

брезове блажујке које су 

исечене и изрезбарене у 

облику мамута 2,3m x 

1,2m; на мамутима су 

постављени хватови за 

пењaње; мамуте носе две 

сајле 10mm. 

1 ком   

  

8. 
израда, испорука и 

монтажа препреке ZIP Line 

од сајле 12mm -дужине 

15m 

1 ком   

  

9. 
израда, испорука и 

монтажа препреке -

усправни балвани из 

земље, препрека се састоји 

из 9 вертикалних облица 

фи 14cm, које су висине од 

60cm до100cm; облице 

суимпрегниране и 

заштићене хибридним 

уљем 

1 ком   

  

10. 
израда, испорука и 

монтажа- висећи мост 6m 

од мреже окца 30cm од 

синтетичког 

полипропиленски 

стабилизовани канапа 

дебљине 16mm,у 

различитим 

бојама,минималне 

прекидне силе 20KN; 

пластична спојница за 

канап 16mm са инокс 

шрафом, мрежу носе две 

1 ком   
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сајле 

 

средњи ниво  

ОПИС Количина 

Јединица 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 
израда, испорука и монтажа 

препреке -висећи мостић на 

сајли са дисковима; дискови 

су противклизне блажујке 

18mm, елипсастог облика 

60cm x 30cm; дискови се 

носе на две паралелне сајле 

10mm, топлоцинковане; сви 

конекциони елементи или 

дупло цинковани или 

прохрамски;дискови су 

изрезбаренимотивом по 

избору инвеститора, сви 

резбарени делови и кант 

ивице се мажу хибридним 

уљем. 

1 ком   

  

2. 
израда, испорука и монтажа 

препреке- цик цак мостић од 

облица; састоји се од 3 

носеће сајле 10mm, које 

носе дрвене облице фи 

12cm, које су распоређене 

уцик-цак распореду. 

1 ком   

  

3. 
израда,испорука и монтажа 

препреке -  баланс греда -

ход по брвну, састоји се од 

природног боровог брвна 

дебљине 15cm -17cm 

дужине 7m, брвно је 

заштићено хибридним 

уљем; на брвну се налазе 

препреке које треба заобићи. 

1 ком   
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4. 
израда, испорука и монтажа 

препреке - вертикалне 

мреже 4m x 3 м од мреже 

окца 30cm, од синтетичког 

полипропиленског 

стабилизованог канапа 

дебљине 16mm,у 

различитим бојама, 

минималне прекидне силе 

20KN, пластична спојница 

за канап 16mm са инокс 

шрафом; мрежу носе две 

сајле. 

1 ком   

  

5. 
израда, испорука и монтажа 

препреке -висећи балвани; 

балвани су од облица 

фи120mm - 7 ком, 

импрегнираних и 

заштићених хибридним 

уљем;облице су дужине 

250cm и висе на сајли; на 

доњем делу јеоблица 

пробушена и кроз њу је 

провучена оклагија фи 

36mm од црног бора, на коју 

се гази и помоћу које се 

прелази препрека 

1 ком   

  

6. 
израда, испорука и монтажа 

препреке -  кругови за 

провлачење;то су прстенови 

пречника 70cm (5 ком), који 

се монтирају на различитим 

висинама и носе се на две 

сајле; циљ је да корисник 

прође кроз све кругове. 

1 ком   

  

7. 
израда, испорука и монтажа 

препреке -   Slack line; то је 

еластична гуртна- трака 

ширине 5cm, која се затеже 

између два дебла шпанером. 

1 ком   
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8. 
израда, испорука и монтажа 

препреке- висећи зид са 

рупама; састоји се од 4 

комада брезове блажујке 

250cm x 60cm који се каче 

на сајли; на блажујки су 

изрезани отвори за руке и 

ноге. 

1 ком   

  

9. 
израда, испорука и монтажа 

препреке -  ход по 

храстовим бурићима од 10l, 

који су закачени на две сајле 

1 ком   

  

10. 
израда, испорука и монтажа 

препреке -  ZIP Line од сајле 

12mm, дужине 15m. 
1 ком   

  

11. 
израда, испорука и монтажа 

препреке - висећи канапи са 

узенгијом; препрека се 

састоји од 7 синтетичких 

полипропиленских 

стабилизованих канапа 

дебљине 16mm,у 

различитим 

бојама,минималне прекидне 

силе 20KN, на чијим 

крајевима су дискови од 

полипропилена по којима се 

гази. 

1 ком   

  

 

горњи (највиши) ниво  

ОПИС Количина 

Јединица 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 
израда, испорука и монтажа 

препреке - ход по бродском 

канапу; полиестер 100mm 

дебљине; дужина препреке 

6m. 

1 ком     
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2. 
израда, испорука и монтажа -

висећи мостићу облику 

римских штитова;штитови су 

противклизне блажујке 

18mm, округли, фи 60cm; 

дискови се носе на две 

паралелне сајле 10mm, 

топлоцинковане; сви 

конекциони елементи или 

дупло цинковани или 

прохромски;дискови су 

изрезбарени мотивом по 

избору инвеститора; сви 

резбарени делови и кант 

ивице се мажу хибридним 

уљем. 

1 ком     

3. 
израда, испорука и монтажа 

висећег мостића од слова 

(натпис Виминацијум 

Авантура), слова су резана од 

дуплог брезовог шпера 

дебљине 27mm, дебљина 

слова 54mm, димензија слова 

20cm x 30cm, слова су 

заштићена хибридним уљем, 

слова висе на две сајле 

1 ком     

4. 
израда, испорука и монтажа 

препреке ZIP Line од сајле 

12mm, дужине 15m. 
1 ком     

5. 
израда испорука и монтажа 

препреке - висећи канапи са 

узенгијом; препрека се 

састоји од 7 синтетичких 

полипропиленских 

стабилизованих канапа 

дебљине 16mm,у различитим 

бојама,минималне прекидне 

силе 20KN, на чијим 

крајевима су металне узенгије 

у које се убацује нога. 

1 ком     
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6. 
израда, испорука и монтажа 

препреке- висећи зид са 

рупама; састоји се од 6 

комада брезове блажујке 

25mm x 40 mm којe се каче на 

сајли, на блажујки су 

изрезани отвори за руке и 

ноге и закачени хватови. 

1 ком     

7. 
израда, испорука и монтажа 

препреке-ход по вертикалним 

облицама на сајли, 

вертикалне облице фи 

140mm, импрегниране и 

заштићене хибридним уљем, 

различитих висина од 20cm 

до 50cm, буше се и навлаче на 

сајлу 12 mm; циљ је прећи по 

облицама које се њишу. 

1 ком     

8. 
израда, испорука и монтажа 

препреке-ход по сајли са 

бродским бовама; две сајле 

између којих су затегнуте 

бродске бове-6 ком.,између 

којих се провлачи. 

1 ком     

9. 
израда, испорука и монтажа 

препреке- ход по V канапима; 

препрека се састоји од 7 

синтетичких 

полипропиленских 

стабилизованих канапа 

дебљине 16mm, у различитим 

бојама,минималне прекидне 

силе 20KN, који су закачени 

на две сајле у облику слова V 

и чине висећи мостић 

различитих дужина канапа. 

1 ком     

10. 
израда испорука и монтажа 

препреке-  Slackline; то је 

еластична гуртна - трака 

ширине 5cm која се зетеже 

1 ком     
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између два дебла шпанером. 

11. 
израда испорука и монтажа 

препреке- хоризонталне 

мердевине;  хоризонтале 

мердевине су закачене на 

затеги; циљ је прећи само уз 

помоћ руку. 

1 ком     

 

УКУПНО ПРЕПРЕКЕ (СВИ НИВОИ) 
 

 

6) Остало 

ОПИС Количина 

Јединица 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Јединич

на цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 
обука за оператере авантура 

парка и ZIP Line-a, обука за 

коришћење опреме, обука за 

спасавање, брошуре 

1 паушално   

  

2. 
алат, резервни делови 

1 сет     

УКУПНО ОСТАЛО  
  

 

 

 

 

УКУПНО II 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а (1+2+3+4+5+6) 
 

 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
(1+2+3+4+5+6) 
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УКУПНО I + II 

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а  (I + II) 
 

 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
(I + II) 

 

 

 

 

 

Врста радова: 
ЈН 1.3.1/2018 – Изградња „Лимес парка“ на Виминацијуму – фаза 

„Легионарски полигони“ и „Авантура парк“ 

ОПИС РАДОВА 
Учешће у укупној цени 

(без ПДВ-а) у РСД 

Учешће у укупној 

цени 

(без ПДВ-а) 

изражено у % 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – 

ЛЕГИОНАРСКИ ПОЛИГОН 

 

....................................................... 

 

............... % 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – 

АВАНТУРА ПАРК 

 

....................................................... 

 

............... % 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ – 

ЛЕГИОНАРСКИ ПОЛИГОН 

 

....................................................... 
............... % 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ – 

АВАНТУРА ПАРК  

 

....................................................... 

 

............... % 

ПРЕПРЕКЕ – ЛЕГИОНАРСКИ 

ПОЛИГОН  

 

....................................................... 

 

............... % 

ПРЕПРЕКЕ – АВАНТУРА 

ПАРК 

 

....................................................... 

 

............... % 
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ТОРАЊ, СТУБОВИ, 

ПЛАТФОРМЕ И СЛЕТНЕ 

ПЛАТФОРМЕ ЗА ZIP LINE – 

АВАНТУРА ПАРК 

 

....................................................... 

 

............... % 

УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ – 

ЛЕГИОНАРСКИ ПОЛИГОН  

 

....................................................... 

 

............... % 

ОПРЕМА ЗА КОРИСНИКЕ – 

АВАНТУРА ПАРК 

 

....................................................... 

 

............... % 

ОСТАЛО – АВАНТУРА ПАРК 
 

....................................................... 

 

............... % 

Свега: 
 

................................................................     
100             100% 

 

Датум:    _______________             

 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                    _____________________________ 

                          M.П. ПОТПИС 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

О Б Р А З А Ц  3  

УГОВОР 

 

1.   ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Вељка Дугошевића бр. 25, 

Пожаревац, мат. бр. 17273914, ПИБ 101522314, коју заступа директорка Јелена Вуказић (у даљем 

тексту: НАРУЧИЛАЦ) 
 

 и  

 

2.   _____________________________________________________________________________, 

(седиште улица и број) ________________________________,  ПИБ _____________, матични број 

___________, рачун брoj ______________________________________ отворен код пословне банке 

_______________________________________, које заступа _______________________________, (у 

даљем тексту: Извођач)  

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују:  

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), спровео отворени поступак јавне набавке: ЈН 1.3.1/2018 – 

,,Изградња легионарских полигона и авантура парка на Виминацијуму“;  

- да је Извођач доставио понуду број ________, од __.__.2018. године, која је саставни део овог 

Уговора;  

- да понуда Извођача у потпуности одговара спецификацији и захтевима Наручиоца из конкурсне 

документације, која је саставни део овог Уговора; 

- да је Наручилац на основу понуде Извођача, донео одлуку о додели уговора бр. _______ од 

_________2018. године, којом Извођачу додељује уговор о извођењу радова на изградња 

легионарских полигона и авантура парка на Виминацијуму. 

 

- Извршилац ће уговорне обавеза извршити са подизвођачима/члановима групе понуђача: 

____________________________________, место ___________________ улица и 

број________________________________, (подизвођач/ члaн групе) 

____________________________________, место ___________________ улица и 

број________________________________. (подизвођач/ члан групе) 

 

(непотребно прецртати и а у случају више подизвођача или више чланова групе потребно је све 

навести) 

 

Члан 2. 

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе  радове на  изградња легионарских полигона и 

авантура парка на Виминацијуму на археолошком налазишту Виминацијум који су предмет овог 

уговора, а у свему према понуди Извођача број _____ од ________  2018. године и техничком опису 

радова из конкурсне документације 213 од 11.04.2018. године, који чини саставни део овог уговора. 
 

Извођач радова је дужан да: 

- изводи радове према усвојеном пројекту и постојећој техничкој документацији и важећим 

прописима, 
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- организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, несметано одвијање 

саобраћаја, заштиту околине за време трајања грађења, 

- обезбеди сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и 

саобраћајнице), 

- обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и 

опреме, 

- води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције, 

- обезбеди објекте и околину у случају прекида радова, 

- на градилишту обезбеди документацију на основу које се објекат гради. 
 

Извођач радова је дужан да:  
 

- по завршетку свих радова на објекту, предвиђених пројектом, обезбеди сву неопходну 

документацију и доказе о усклађености са техничким прописима и стандардима који се односе на 

поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација, као и да изради пројекат 

изведеног објекта уколико се за то стекну услови у складу са Законом 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 - одлука УС и 132/2014) 
 

- да активно учествује у раду комисије за технички преглед све до пријема налаза комисије за 

технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу.  
 

Члан 3. 

Извођач се обавезује да радове изведе својим материјалом и својом радном снагом, обученом и 

оспособљеном за извођење радова који су предмет овог уговора, као и опремом, алатоми 

механизацијом нужном за извођење предметних радова. 

Извођач је дужан да након извршених радова, у року од највише 3 радна дана, обучи за рад на 

опреми минимум 4 оператера. Обука подразумева обуку спасавања, рада на опреми и одржавања 

опреме. Након извршене обуке понуђач је у обавези да изда потврду о извршеној обуци сваком 

оператеру понаособ. 

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да на име цене за послове из члана 1. овог Уговора Извођачу уплати износ 

од ____________________ динара без ПДВ (словима: 

____________________________________________________________), односно 

_____________________ динара са ПДВ   

(словима _____________________________________________________________). 

 

Понуђена цена се неће мењати услед измена цена радне снаге, материјала, механизације, трошкова 

производње, повећања трошкова услуга трећих лица, промене трошкова живота, промена курса 

динара, или било којих других околности у било ком износу и односу.  

Понуђена цена је фиксна од момента уговарања до завршетка свих радова . 

Извођач,  у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области 

грађевинарства, нема обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ. 
 

Члан 5. 

Исплата уговорене цене из члана 3. oвог Уговора, вршиће се на следећи начин: 

Месечно по привременим и окончаној ситуацији оверене од стране Надзорног органа, у 

законском року од дана пријема оверене ситуације (прва привремена ситуација најраније 30 дана 

од дана увођења у посао што се констатује грађевинском књигом).Сва плаћања ће се вршити у 
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складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама(„Сл. 

гласник РС” бр. 119/2012).  

 

Члан 6. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 

вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

 

Члан 7. 

       Извођач се обавезује да све обавезе из овог уговора  изврши у року  од __________ календарских 

дана, од дана потписивања уговора и увођења у посао што се констатује грађевинским дневником. 

       На застој рока могу утицати само разлози за које Понуђач није крив односно у случају више силе 

што се констатује у грађевинској књизи. 

 

Члан 8. 

Извођач се обавезује да, без писане сагласности Наручиоца, неће током рада објављивати нити 

чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог 

уговора, било у целини било у деловима. 
 

Члан 9. 

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

садржи: 

- податке о објекту који се гради; 

- одговорном пројектанту; 

- податке о Инвеститору, Извођачу и надзорном органу; 

- почетку грађења и року завршетка радова; 

- почетак и рок завршетка радова. 

Извођач се обавезује да таблу сачини према упутству Наручиоца. 

 

Члан 10. 

Извођач се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду, те да 

сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите својих радника током извођења радова. 

Извођач се обавезује да у току извођења радова поштује услове за рад на културним добрима, у 

складу са актом о заштити културних добара 

Извођач је у обавези да надокнади сваку штету коју претрпи Наручилац због непридржавања 

обавеза из овог члана. 

 

Члан 11. 

Извођач се обавезује да одмах по потписивању уговора достави детаљан динамички план за 

извршење свих уговорених радова на усвајање Наручиоцу. 

Ако се напредовање радова не подудара са са усвојеном динамиком, Надзорни орган и представник 

Наручиоца могу да упуте Извођача да ревидира динамику, у циљу постизања уговореног рока. 

 

Члан 12. 
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У случају прекорачења рокова из члана 6. oвог уговора, Извођач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу пенале од 1 ‰ од укупне вредности уговорене услуге, а највише до 

износа од 5% од укупне уговорене вредности. 

Ако Наручилац због закашњења Извршиоца у реализацији уговора претрпи штету, Извођач је дужан 

да поред уговорене казне исплати и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

 

Члан 13. 
Извођач се обавезује да истовремено или најкасније  у року од 3 дана од дана обостраног 

потписивања уговора уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу регистровану у Регистру 

Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом 

Понуђача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може попунити до 

10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за добро и квалитетно извршење уговорне 

обавезе са роком важности 20 дана дужим од рока извршења уговорне обавезе. 

Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и оверену копију картона депонованих потписа, којом се 

доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за 

потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница. 

Уколико то не учини Наручилац има право да раскине уговор и наплатиће меницу за озбиљност 

понуде. 

У случају истека рока важења менице док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, 

Извођач је дужан да продужи рок важења менице о свом трошку. 

Уколико Извођач не продужи период важења менице најкасније 10  дана пре истека њеног важења, 

Наручилац има право да наплати целокупан износ менице и то тако што ће се Извођачу доставити 

писано обавештење и задржати тај новац као средство обезбеђења Извођачевог извршења. 

 

Члан 14. 

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, Наручиоцу достави бланко соло меницу 

регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење, да се меница 

може попунити до 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за отклањање грешака у 

гарантном року, са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити 

безусловна и платива на први позив,а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане 

ситуације.  

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не 

отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца.  

Уколико Извођач не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац има право 

да наплати меницу за добро извршење уговорне обавезе. 
 

Члан 15. 

Гарантни рок за изведене радове износи ___________ месеци/а, рачунајући од дана примопредаје 

објекта. 

Гарантни рокови за сву опрему су важећи гарантни рокови произвођача и понуђач је у обавези да 

достави гарантне листове у року од 3 дана од дана извршења уговора. 
 

Члан 16. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоцу, отклони о свом 

трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених 

материјала, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему 

писаног позива од стране Наручиоца, Наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује 
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новог извођача, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном 

року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове 

настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  има право да од Извођача тражи 

накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 

Члан 17. 

За укупан уграђени материјал у складу са пројектном документацијом, Извођач мора да има 

сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 

врсте. 

Уколико  Наручилац, а преко стручног надзора, утврди да уграђени материјал, не одговарају 

стандардима и техничким прописима,  одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације  за контролу квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који је уграђен у 

објекат.  

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац 

има право да тражи да Извођач  поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у 

складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.  

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује новог извођача 

искључиво на терет Извођача. 

 

 

 

Члан 18. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова 

извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и 

Наручиоца. 

По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу 

са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне 

цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које 

се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 

10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.  

Члан 19. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава у писаној форми Наручиоца и 

Стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од завршетка радова. 

 

Члан 20. 

Наручилац  има право на једнострани раскид Уговора  у следећим случајевима: 

- ако Извођач у року од 3 дана од дана закључења уговора не достави бланко соло меницу за добро 

извршење посла,  

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, као и ако Извођач не 

изводи радове у складу са одобреном пројектно-техничком документацијом или из неоправданих 

разлога прекине са извођењем радова и тај прекид траје дуже од 5 календарских дана;  
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- уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и 

квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама Стручног надзора;

  

- у случају недостатка средстава Наручиоца за његову реализацију. 

 

Члан 21. 

У случају једностраног раскида уговора, осим када је уговор раскинут услед недостатака средстава 

за његову реализацију,Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује 

новог извођача и наплати бланко соло меницу за добро извршење посла., сем у случају из члана 18. 

став 4. Уговора.   

Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику 

између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним 

роком од 5 дана од дана достављања изјаве.   

У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Наручилац, у супротном Наручилац 

има право на накнаду штете. 

Члан 22. 

Сматраће се да је Уговор испуњен кад Наручилац потпише Записник о примопредаји, у коме се 

наводи датум када је Извођач испунио своје обавезе. 

Од датума сачињавања записника о примопредаји радова почиње да тече уговорени гарантни рок. 

Члан 23. 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о планирању и изградњи и Посебним узансама о грађењу. 
 

Члан 24. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

- понуда Извођача број _____________ од ____________ године, 

- технички опис радова из конкурсне документације  

Члан 25. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 26. 

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

Члан 27. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за извођача и 

4 (четири) примерка за наручиоца. 

                  Наручилац                                                                                        Извођач 

                                                                 

 

         ________________________                                                             _______________________     

 

 

Наглашавамо да је Понуђач дужан да ПОТПИШЕ и ПЕЧАТИРА последњу страну Модела 

уговора који садржи све елементе, па ће, после доношења одлуке о додели уговора бити 

попуњен у складу са понудом понуђача, потписан од стране наручиоца а затим, достављен 

понуђачу на потпис и завођење у законском року.  
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Понуђач коме је додељен уговор је дужан да уговор потпише и заведе га најкасније у року од 5 

дана од дана пријема, као и да све примерке достави наручиоцу на завођење. Датум под којим 

је уговор заведен код наручиоца сматра се даном закључења уговора. 

Уколико то не учини понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА. 

За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, Модел уговора, потписује 

одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача образац, потписује одговорно лице 

овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА осим ако СПОРАЗУМОМ није друкчије 

одређено 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ. 

ОБРАЗАЦ 4 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26.,  61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени глaсник РС", бр. 86/15), 

изјављујем под  пуном  моралном, кривичном  и     материјалном одговорношћу, да за јавну набавку ЈН 

1.3.1/2018 – ,,Изградња „Лимес парка“ на Виминацијуму – фаза „Легионарски полигони“ и 

„Авантура парк“, понуду број _________, од _____________ године, подносим независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

           

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке ЈН 1.3.1/2018 и у друге сврхе се не може 

употребити. 

 

Датум: __________________ Овлашћено лице 

Мести:____________________                            _______________________ 

 МР 

 

1) За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и потписује 

одговорно лице понуђача,  

2) Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

За групу понуђача:   

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 
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 ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

ОБРАЗАЦ  5 

 

ИЗЈАВА 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), изјављујем под  пуном материјалном и  кривичном    одговорношћу да сам при састављању 

понуде број __________, од _____________, године, за јавну набавку ЈН 1.3.1/2018 - Изградња 

„Лимес парка“ на Виминацијуму – фаза „Легионарски полигони“ и „Авантура парк“: 

 

а) поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине; 

 

б) да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде           

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке ЈН 1.3.1/2018 и у друге сврхе се не може 

употребити. 

 

Датум: __________________ Овлашћено лице 

Мести:____________________                            _______________________ 

 МР 

 

1) За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и потписује 

одговорно лице понуђача,  

2) Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

За групу понуђача:   

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 
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 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

ОБРАЗАЦ  6 
 
У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прилажемо 

структуру 

трошкова насталих приликом припреме понуде број_________ од _________ . 2018. године 

у поступку јавне набавке ЈН 1.3.1/2018 ,,Изградња „Лимес парка“ на Виминацијуму – фаза 

„Легионарски полигони“ и „Авантура парк“. 

 

 

Редни 

број 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС 

1.   

2.   

3.   

4.    

   

УКУПНО динара:  

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде) 

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од Наручиоца накнаду трошкова. 

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће 

понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 

понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и 

печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за 

накнаду трошкова. 

Датум: __________________ Овлашћено лице 

Мести:____________________                            _______________________ 

 МР 

За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, образац потписује 

одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача образац потписује одговорно лице 

овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА. 
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ОСТАЛИ ОБРАСЦИ 

ОБРАЗАЦ  7 

Заводни број:   ____________________ 

 

 Датум:             ____________________ 

 

 

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА 

 

 

_____________________________________________________________ 

                Назив наручиоца 

 

_____________________________________________________________ 

                             Адреса 

 

 Овим потврђујемо да је предузеће  

 

____________________________________________________ ,  

за потребе Наручиоца  

 ____________________________________________________ ,  

квалитетно и у уговореном року реализовало уговорене обавезе    

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________(навести тачан предмет уговора) 

у вредности од ________________________________ динара,  

а на основу уговора број_______________________ од ___. ___. _____. године, извршеног у 

потпуности ___. ___. _____. године. 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у јавној набавци ЈН 1.3.1/2018 и за друге сврхе се не може 

употребити. 

 

Контакт особа наручиоца: ______________________________,  телефон: _________________ 

 

    М.П.                           __________________________ 

 потпис 

За сваки уговор образац копирати у потребном броју примерака или доставити потврде у 

складу са тачком 3.2 став 2) конкурсне документације 
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6) МОДЕЛИ МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА 

 

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета, 

ДУЖНИК (понуђач) : 

Пун назив и седиште _______________________________________________________________________ 

ПИБ __________, матични број ____________, текући рачун ____________________________________, код 

банке ______________________________________ 

 

И з д а ј е 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

КОРИСНИК(поверилац): 

  Туристичка организација Града Пожаревца, Пожаревац, ул. Вељка Дугошевића бр. 25. 
 

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,   сер. бр. ______________ и Овлашћујемо   

Туристичку организацију Града Пожаревца, Пожаревац, ул. Вељка Дугошевића бр. 25, као 

Повериоца,  да предату меницу може попунити до максималног износа од _____________ динара (10% 

вредности понуде без ПДВ) словима___________________________________________________ динара), по 

основу понуде  бр._________ од __________ године, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде, уколико _____________________________________ (назив дужника), ако дужник - понуђач: 

- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца, 

- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране наручиоца, не 

потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор, 

  - понуђач није доставио тражену бланко соло меницу за добро извршење уговорне.  

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа 

важности понуде бр. _________ од __________ године,  тј. најкасније до истека рока од _____ (_________) дана 

од дана отварања понуде.  

Овлашћујемо  Туристичку организацију Града Пожаревца, Пожаревац, ул. Вељка Дугошевића 

бр. 25, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од 

вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА 

наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника 

бр.______________________________ код ______________________Банке, а у корист рачуна Повериоца. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена 

овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 

Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 

Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 

сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

__________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 

примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

Прилог: копија картона депонованих потписа оверена од стране пословне банке дужника, захтев за 

регистрацију менице 

 

Место и датум издавања:                           МП           ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

_______________________                                   __________________________________ 

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица 

     Менично овлашћење је потребно попунити завести, потписати, печатирати и доставити уз понуду 
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета, 
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ДУЖНИК : 

Пун назив и седиште __________________________________________________________________ 

ПИБ __________, матични број ____________, текући рачун _______________________________, код банке 

______________________________ 

 

И з д а ј е 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

КОРИСНИК(поверилац): 

  Туристичка организација Града Пожаревца, Пожаревац, ул. Вељка Дугошевића бр. 25 
Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,   сер. бр. ______________ као средство 

финансијског обезбеђења и Овлашћујемо   Туристичку организацију Града Пожаревца, Пожаревац, 

ул. Вељка Дугошевића бр. 25,  као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа 

од _________ динара (и словима___________________________________________________ динара), по 

Уговору о _________________________________________ (навести предмет уговора) бр._________ од 

__________ године (заведен код корисника-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен 

код дужника), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорне обавезе, уколико 

_____________________________________ (назив дужника), ако дужник не изврши уговорене обавезе у 

предвиђеном року односно не изврши их уопште, односно не изврши их квалитетно у складу са правилима 

струке. 

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа 

утврђеном Уговором бр. _________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и 

бр._____________ од __________ године (дужника) тј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од 

уговореног рока извршења уговорне обавезе, с тим да евентуални продужетак рока извршења уговорне 

обавезе има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који је 

продужен рок.  

Овлашћујемо  Туристичку организацију Града Пожаревца, Пожаревац, ул. Вељка Дугошевића 

бр. 25, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од 

вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА 

наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника 

бр.______________________________ код ______________________ Банке а у корист рачуна Повериоца бр 

840-1003668-04, Управа за трезор. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за 

заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена 

печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других 

промена од значаја за правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање 

задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

__________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за 

Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

Прилог: копија картона депонованих потписа оверена од стране пословне банке дужника, захтев за регистрацију 

менице 

 

Место и датум издавања:                           МП           ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

_______________________                                   __________________________________ 

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица 

 

Менично овлашћење је потребно попунити завести, потписати, печатирати и доставити уз уговор 

 

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета, 
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ДУЖНИК : 

Пун назив и седиште __________________________________________________________________ 

ПИБ __________, матични број ____________, текући рачун _______________________________, код банке 

______________________________ 

 

И з д а ј е 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

КОРИСНИК(поверилац): 

  Туристичка организација Града Пожаревца, Пожаревац, ул. Вељка Дугошевића бр. 25. 
Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,   сер. бр. ______________ као средство 

финансијског обезбеђења и Овлашћујемо  Туристичку организацију Града Пожаревца, Пожаревац, 

ул. Вељка Дугошевића бр. 25, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа 

од _________ динара (и словима___________________________________________________ динара), по 

Уговору о _________________________________________ (навести предмет уговора) бр._________ од 

__________ године (заведен код корисника-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен 

код дужника), као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, уколико 

_____________________________________ (назив дужника), ако дужник не изврши уговорене обавезе у 

предвиђеном року односно не изврши их уопште, односно не изврши их квалитетно у складу са правилима 

струке. 

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном 

Уговором бр. _________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од 

__________ године (дужника) тј. најкасније до истека рока од 10 (десет) дана од уговореног гарантног рока. 

Овлашћујемо  Туристичку организацију Града Пожаревца, Пожаревац, ул. Вељка Дугошевића 

бр. 25, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од 

вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА 

наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника 

бр.______________________________ код ______________________ Банке а у корист рачуна Повериоца бр 

840-1003668-04, Управа за трезор. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за 

заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена 

печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других 

промена од значаја за правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање 

задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

__________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за 

Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

Прилог: копија картона депонованих потписа оверена од стране пословне банке дужника, захтев за регистрацију 

менице 

 

Место и датум издавања:                           МП           ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

_______________________                                   __________________________________ 

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица 

 

Менично овлашћење је потребно попунити завести, потписати, печатирати и доставити уз уговор 
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7) ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикази целог комплекса 
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Приказ целпг кпмплекса 
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Авип снимак прпстпра за пплпжајем кпмплекса 
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Улазна капија кпмлекса и тпрао авантура парка 
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Препрека бр. 1 Трајан Деције 

 

Препрека бр. 2 Хостилијан 
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Препрека бр. 3 Клаудије Готски 

 

Препрека бр. 3 Клаудије Готски 
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Препрека бр. 4 Аурелијан 

 

Препрека бр. 5 Проб 
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Препрека бр. 6 Максимијан Херкулије 

 

Препрека бр. 7 Галерије 
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Препрека бр. 8 Констанције I 

 

Препрека бр. 9 Флавије Север 



 

 

Страна 90 од 101 

 

 

 

 
 

Препрека бр. 10 Лициније 

 

Препрека бр. 11 Максимин Даја 
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Препрека бр. 12 Константин I 

 

Препрека бр. 13 Констанције II 
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Препрека бр. 14 Ветранион 

 

Препрека бр. 15 Јовијан 
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