
Град Београд и ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд   П.П. 10/20 
 

1/105 

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за jавну набавку радова 

 
Предмет јавне набавке: Санација потпорне грађевине на депонији Винча 
 
Број јавне набавке:П.П. 10/20 
 
Врста поступка:Преговарачки поступак на основу одредби члана 36. став 1. тачка 3)         

ЗЈН 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок за подношење понуда: закључно са 08.07.2020. године до 09:30 часова. 

Датум отварања понуда: 08.07.2020. године у 10:00 часова. 

 



Град Београд и ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд   П.П. 10/20 
 

2/105 

 

САДРЖАЈ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 
Образац 1 - Образац за оцену испуњености обавезних услова за учешће на основу 
члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН; 
 
Образац 2 - Изјава понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН; 
 
Образац 3 - Изјава о независној понуди; 
 
Образац 4 - Понуда; 
 
Образац 5 - Подаци о Подизвођачу; 
 
Образац 6 - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди; 
 
Образац 7 – Изјава о испуњавању кадровског капацитета 
 
Образац 8 - Трошкови припреме понуде; 
 
Образац 9 – Референц листа 
 
Образац 10 – Потврда о извршеним радовима  

 
Образац 10а – Потврда о извршеним услугама израде пројектне документације или 
техничке контроле пројектне документације 
 
Обрзац 11 – Потврда о извршеном обиласку локације 
 
Модел уговора; 
 
Образац 12 - Понуда након поступка преговарања; 
 
Образац 13 – Менично овлашћење  

 

Образац 14 - Изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења 

 
 
Укупан број страна конкурсне документације:105_ 



Град Београд и ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд   П.П. 10/20 
 

3/105 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о Наручиоцу:  

У складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 
РС“бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП Градска чистоћа Београд спроводи 
јавну набавку у поступку на основу Одлуке о спровођењу поступка јавне 
набавке од стране више наручилаца, донете од стране Града Београда, Градска 
управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине под V 06 број 404-
12/20 од 24.6.2020. године и ЈКП Градска чистоћа Београд, под бројем 10164 од 
25.06.2020. године. 
Наручиоци: ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд и 
Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту 
животне средине, Масарикова 5. 
ПИБ Наручиоца ЈКП Градска чистоћа Београд: 100003603 
Матични број НаручиоцаЈКП Градска чистоћа Београд: 07045000 
Интернет страница НаручиоцаЈКП Градска чистоћа Београд: 
www.gradskacistoca.rs 

2. Врста поступка јавне набавке:  
На основу Одлуке о покретању поступка донете од стране ЈКП Градска 
чистоћа Београд и члана 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Сл. 
гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), предметни поступак се спроводи као 
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 

3.   Предмет јавне набавке: Санација потпорне грађевине на депонији Винча 
   4.   Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

5.   Назив и ознака јавне набавке из општег речника набавке:  
 ОРН: 45111230-9- Радови на стабилизацији терена;  
ОРН: 45111240-2 - Радови на дренажи терена; 
ОРН: 45262620-3 - Потпорни зидови;  
ОРН: 71000000-8 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске 
усуге. 

6.   Није у питању резервисана јавна набавка. 
7.   Не спроводи се електронска лицитација. 
8.   Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
9.   Број јавне набавке: П.П. 10/20. 
10.Kонтакт особа: Бојан Јовановић 
       (е- mail: tenderi@gradskacistoca.rs) 

 
На основу одредби члана 36. став 1. тачка 3) и 61. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" број 29/2013), мишљења 
Управе за јавне набавке 404-02-3465/20 од 22.06.2020. године, Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број П.П. 10/20, број 78 од 26.06.2020. године и Решења о 
образовању комисије за предметну јавну набавку број 78 од 26.06.2020. године, 
припремљена је конкурсна документација за предметни поступак јавне набавке. 
 
 
 
. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
Врста  радова:  Санација потпорне грађевине на депонији Винча 
 

   
Квалитет радова и материјала  
Извођач је дужан да радове изведе квалитетно и у свему према техничкој документацији, 
техничким прописима и стандардима, као и према правилима струке. 
 
Извођач је дужан да употребљава и уграђује материјале и друга добра који одговарају 
прописаним 
техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе о 
усаглашености (сертификати и сл.). 
 
За квалитет употребљеног и уграђеног материјала и других добара, Извођач мора да има 
сертификате квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама за ову врсту радова. 
Кад постоји основана сумња или се утврди да материјал или друга добра која се употребљавају 
или 
уграђују, не испуњавају захтеве из техничких прописа, стандарда или не испуњава друге 
захтеве из ове области, вршилац стручног надзора ће забранити њихову употребу, док се не 
изврше потребне провере од стране одговарајућег контролног или другог тела, чији налаз су 
дужне да прихвате обе уговорне стране. У случају да је због употребе неквалитетног 
материјала угрожена безбедност, Наручилац има право да захтева од Извођача, а Извођач је 
дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу 
са техничком документацијом и уговорним одредбама. Ако Извођач не поступи по захтеву 
Наручиоца и не поруши изведене радове у одређеном року, Наручилац има право да ангажује 
треће лице да изврши рушење изведених радова и то о трошку Извођача, активирањем, 
односно наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла или средства обезбеђења за 
отклањање недостатака у гарантном року. 
 
Рок и начин извођења радова: Извођач је дужан да Пројекат за извођење (ПЗИ) санације 
потпорне грађевине на депонији Винча са Планом превентивних мера за санацију потпорне 
грађевине на депонији Винча, достави Граду – инвеститору, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана од дана закључења уговора.  
 
Извођач је дужан да радове заврши најкасније до 1.10.2020. године и до истог датума достави 
Пројекат изведеног објекта (ПИО) за целокупан објекат потпорне грађевине на депонији Винча. 
Извођач радова биће уведен у посао у року од 1 (једног) дана од дана закључења уговора а дан 
увођења у посао се констатује у листу Грађевинског дневника.   

Гарантни период: Минимални гарантни период за изведене радове износи 36 месеци од дана 
примопредаје изведених радова. За материјале и добра које употребљава и уграђује Извођач 
важи гарантни рок у складу са посебним прописом или гаранцијом произвођача тих материјала 
или других добара која су предмет набавке, ако је гарантни рок, који је наведен у гаранцији 
произвођача, утврђен у дужем трајању од уговорене гаранције. 

Извођач је обавезан да, приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда писане гаранције 
произвођача за употребљене и уграђене материјале и друга добра као и осталу расположиву 
документацију, што се констатује у записнику о примопредаји радова. 

Период важења уговора: До извршења уговорених обавеза у целости 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
Инвеститор: Град Београд 
Објекат: Потпорна грађевина на несанитарној депонији комуналног отпада 
Винча   
Локација: К.П. бр. 447, 448, 449, 453, 2666/7, 2666/8, 2668/8, 2676/5, 2676/6, 2679/4, 
400/3, 401/3, 401/4, 420/1, 420/3, 420/8, 422/3, 422/4, 422/5, 423/1, 423/4, 424/1, 424/4, 
425/1, 427/4, 427/5, 428/5, 428/9, 497/1, 498/1, 499/1, 499/2, 651/8, 652/3, 653/1, 653/2, 
654/1, 654/2, 654/3, 654/4, 654/7, 654/8, 655/4, 660/1, 660/2, 661/1, 661/2 и 662/1, све у 
КО Винча. 
 
Овим документом су ближе дефинисани услуге и радови које је потребно 
понудити у поступку јавне набавке пројектовања и извођења радова на санација 
потпорне грађевине на депонији Винча. 
Спецификација се састоји од следећих делова:  
А. Пројектни задатак за израду Пројекта за извођење (ПЗИ) санације потпорне 
грађевине са Планом превентивних мера за санацију потпорне грађевине  
Б. Технички опис радова за које је потребно израдити пројекат за извођење 
санације потпорне грађевине и које је потребно извести. 
В. Прилог : Предлог санације клизишта у зони изнад потпорне грађевине на 
депонији Винча 
 
А. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ) 
САНАЦИЈЕ ПОТПОРНЕ ГРАЂЕВИНЕ СА ПЛАНОМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА 
ЗА САНАЦИЈУ ПОТПОРНЕ ГРАЂЕВИНЕ  
 
УВОД 
Депонија комуналног отпада у Винчи лоцирана је 9 km југоисточно од центра 
Београда, између Смедеревског пута и Дунава. Простор депоније припада ГО Гроцка, а 
најближа насеља су Винча (2 km) и Велико Село (2,3 km). 
Ову локацију користи дванаест београдских општина за крајње одлагање комуналног 
отпада још од 1978. године. Простор који заузима депонија је дужине око 1300 m и 
ширине око 500 m (приближна површина на којој се простире депонија је око 65 ha). 
Коте терена се крећу у широком дијапазону од 90 mnm па до 190 mnm. Дебљина 
депонованог отпада на појединим местима износи и до 60 m (2019. године одложено је 
567 632 t комуналног отпада). Чврсти комунални отпад, који возила за прикупљање 
отпада доносе на депонију, се истовара, распростире и сабија помоћу компактора. 
Међутим, не примењују се адекватне мере за контролу површинских и процедних вода 
као и депонијског гаса. 
Депонија "Винча" подигнута је у вододелници Ошљанског потока. Зона депоније је у 
морфолошком погледу благо заталасана, са тим да простор депоније припада најнижем 
делу слива Ошљанског потока.  
Депонија „Винча“ изграђена је константним насипањем материјала хетерогеног 
састава (комунални отпад) са вишег природног терена ка нижем. Процес формирања 
депоније одвијао се доминантно низ долину Ошљанског потока. Депоновање је 
започето на највишим котама простора депоније а затим се простор депоније ширио ка 
нижем терену и у висину. 
У оквиру тела депоније  долази до формирања значајних количина гаса, који није на 
адекватан начин усмерен, па долази до његове акумулације и неконтролисаног 
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испуштања. Овај процес је посебно опасан због настајања дубинских пожара унутар 
отпадне масе. 
У периоду великих падавина од 18.04 
и у њеном северном и јужном делу дошло је до покретања (клизања) депонова
материјала дуж незаштићених и необезбеђених косина, које је затрпало део постојећих 
канала и ободне саобраћајнице. На телу депоније у покренутом делу још тада су 
уочене пукотине дужине неколико десетина метара које су биле секундарног карактера 
и показатељ даљег наставка клизања депоније. Висина ожиљка формираног клизишта 
износила је 2-15 m.  
Ради просторног сагледавања клизања чеоног дела депоније на наредним сликама 
приказан је временски ток померања отпадне масе.

Слика 1 Депонија „Винча“ снимак 2.1

Слика 2 Депонија „Винча“ снимак 30.7.2015 
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испуштања. Овај процес је посебно опасан због настајања дубинских пожара унутар 

У периоду великих падавина од 18.04 - 16.05.2014. године у чеоном делу депоније као 
и у њеном северном и јужном делу дошло је до покретања (клизања) депонова
материјала дуж незаштићених и необезбеђених косина, које је затрпало део постојећих 
канала и ободне саобраћајнице. На телу депоније у покренутом делу још тада су 
уочене пукотине дужине неколико десетина метара које су биле секундарног карактера 

атељ даљег наставка клизања депоније. Висина ожиљка формираног клизишта 

Ради просторног сагледавања клизања чеоног дела депоније на наредним сликама 
приказан је временски ток померања отпадне масе. 

Слика 1 Депонија „Винча“ снимак 2.1.2014 – пре појаве клизања 
 

Слика 2 Депонија „Винча“ снимак 30.7.2015 – клизање чеоног дела депоније 
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испуштања. Овај процес је посебно опасан због настајања дубинских пожара унутар 

16.05.2014. године у чеоном делу депоније као 
и у њеном северном и јужном делу дошло је до покретања (клизања) депонованог 
материјала дуж незаштићених и необезбеђених косина, које је затрпало део постојећих 
канала и ободне саобраћајнице. На телу депоније у покренутом делу још тада су 
уочене пукотине дужине неколико десетина метара које су биле секундарног карактера 

атељ даљег наставка клизања депоније. Висина ожиљка формираног клизишта 

Ради просторног сагледавања клизања чеоног дела депоније на наредним сликама 

 

пре појаве клизања  

 

клизање чеоног дела депоније  



Град Београд и ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд   П.П. 10/20
 

 

 

Слика 3 Депонија „Винча“ снимак 19.9.2018 
 
Покренути материјал комуналног отпада са депоније затрпао је ободне канал
саобраћајницу и тако онемогућио да се процедне воде из тела депоније дренирају. 
Затрпан је и сепаратор као главни реципијент за прикупљање процедних вода. Отпадне 
воде из тела депоније сада се неконтролисано процеђују низ падину ка Дунаву. У вези 
са тим, радна група од четири члана, коју је формирала скупштина града, урадила је и 
краћи Извештај о стању депоније у мају 2014. године. 
Одлучено је да се уређење депоније дефинише кроз уговор о јавно 
партнерству између Града Београда и изабраног 
депоније, ангажована је немачка консултантска кућа Фихтнер, која је израдила 
документ под називом „Концепт стабилизације за депонију Винча“ („Stabilization 
Concept for the Landfill Site at Vinca“), и који је завршен у априлу
оквиру процеса јавно – приватног партнерства документација коју је сачинио Фихтнер 
представљала је једну од подлога коју су понуђачи користили при изради понуда.
Уговор о јавно приватном партнерству за изградњу депоније Винча ступио је на 
19.09.2017 и њиме је предвиђена изградња савремених објеката за управљање 
комуналним отпадом на постојећем локалитету. Према планираном поступку преласка 
на јавно - приватно партнерство Град Београд је преузео обавезу да изгради потпорну 
грађевину у најнижој зони депоније како би се спречило даље клизање депонијске масе 
у правцу Дунава. 
Због стања локације изградња потпорне грађевине извршена је у складу са „Уредбом о 
утврђивању државног програма обнове у поступку хитне санације клизишта у Граду 
Београду, делу територије градске општине Гроцка, насталог услед дејства поплава у 
мају и јуну 2018. године“ која је донета од стране Владе Србије 28. августа 2018. 
године. 
На основу Уредбе је израђена пројектна документација за изградњу потпорне 
грађевине и расписан тендер за извођење радова у септембру 2018. године. Радови на 
изградњи потпорне грађевине су изведени у периоду од 1.11.2018 до 1.4.2019 године 
према пројектној документацији која је израђена за потребе извођења радова.
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Слика 3 Депонија „Винча“ снимак 19.9.2018 – клизање чеоног дела депоније 

Покренути материјал комуналног отпада са депоније затрпао је ободне канал
саобраћајницу и тако онемогућио да се процедне воде из тела депоније дренирају. 
Затрпан је и сепаратор као главни реципијент за прикупљање процедних вода. Отпадне 
воде из тела депоније сада се неконтролисано процеђују низ падину ка Дунаву. У вези 

м, радна група од четири члана, коју је формирала скупштина града, урадила је и 
краћи Извештај о стању депоније у мају 2014. године.  
Одлучено је да се уређење депоније дефинише кроз уговор о јавно 
партнерству између Града Београда и изабраног понуђача. Због проблема клизања 
депоније, ангажована је немачка консултантска кућа Фихтнер, која је израдила 
документ под називом „Концепт стабилизације за депонију Винча“ („Stabilization 
Concept for the Landfill Site at Vinca“), и који је завршен у априлу

приватног партнерства документација коју је сачинио Фихтнер 
представљала је једну од подлога коју су понуђачи користили при изради понуда.
Уговор о јавно приватном партнерству за изградњу депоније Винча ступио је на 
19.09.2017 и њиме је предвиђена изградња савремених објеката за управљање 
комуналним отпадом на постојећем локалитету. Према планираном поступку преласка 

приватно партнерство Град Београд је преузео обавезу да изгради потпорну 
најнижој зони депоније како би се спречило даље клизање депонијске масе 

Због стања локације изградња потпорне грађевине извршена је у складу са „Уредбом о 
утврђивању државног програма обнове у поступку хитне санације клизишта у Граду 

аду, делу територије градске општине Гроцка, насталог услед дејства поплава у 
мају и јуну 2018. године“ која је донета од стране Владе Србије 28. августа 2018. 

На основу Уредбе је израђена пројектна документација за изградњу потпорне 
списан тендер за извођење радова у септембру 2018. године. Радови на 

изградњи потпорне грађевине су изведени у периоду од 1.11.2018 до 1.4.2019 године 
према пројектној документацији која је израђена за потребе извођења радова.
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клизање чеоног дела депоније  

Покренути материјал комуналног отпада са депоније затрпао је ободне канале и 
саобраћајницу и тако онемогућио да се процедне воде из тела депоније дренирају. 
Затрпан је и сепаратор као главни реципијент за прикупљање процедних вода. Отпадне 
воде из тела депоније сада се неконтролисано процеђују низ падину ка Дунаву. У вези 

м, радна група од четири члана, коју је формирала скупштина града, урадила је и 

Одлучено је да се уређење депоније дефинише кроз уговор о јавно – приватном 
понуђача. Због проблема клизања 

депоније, ангажована је немачка консултантска кућа Фихтнер, која је израдила 
документ под називом „Концепт стабилизације за депонију Винча“ („Stabilization 
Concept for the Landfill Site at Vinca“), и који је завршен у априлу 2016. године. У 

приватног партнерства документација коју је сачинио Фихтнер 
представљала је једну од подлога коју су понуђачи користили при изради понуда. 
Уговор о јавно приватном партнерству за изградњу депоније Винча ступио је на снагу 
19.09.2017 и њиме је предвиђена изградња савремених објеката за управљање 
комуналним отпадом на постојећем локалитету. Према планираном поступку преласка 

приватно партнерство Град Београд је преузео обавезу да изгради потпорну 
најнижој зони депоније како би се спречило даље клизање депонијске масе 

Због стања локације изградња потпорне грађевине извршена је у складу са „Уредбом о 
утврђивању државног програма обнове у поступку хитне санације клизишта у Граду 

аду, делу територије градске општине Гроцка, насталог услед дејства поплава у 
мају и јуну 2018. године“ која је донета од стране Владе Србије 28. августа 2018. 

На основу Уредбе је израђена пројектна документација за изградњу потпорне 
списан тендер за извођење радова у септембру 2018. године. Радови на 

изградњи потпорне грађевине су изведени у периоду од 1.11.2018 до 1.4.2019 године 
према пројектној документацији која је израђена за потребе извођења радова. 
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Након изградње потпорне грађевине у складу са чланом 143 Закона о планирању и 
изградњи прибављена је сагласност републичке ревизионе комисије на Пројекат за 
грађевинску дозволу (Идејни пројекат предат у форми Пројекта за грађевинску 
дозволу) бр 351-03-02718/2019-07, грађевинска дозвола бр. 351-02-00322/2019-07 ROP-
MSGI-5396-CPI -12/2019 од 13.11.2019. год., и започет поступак добијања употребне 
дозволе која још увек није исходована. 
У периоду после изградње није извршено попуњавање простора између потпорне 
грађевине и депоније. Ново клизање депоније које се догодило у току септембра 2019 
године, узроковало је рушење талпи које су осигуравале зону потпорне грађевине и 
неконтролисано налегање депоније на простор предвиђен за дренажу процедних вода. 
Притисак депоније на дренажни простор за процедне воде је значајно умањио 
функционалност цевовода, дренажног слоја и шахтова. 
Пројектном документацијом је потребно предвидети мере за уклањање оштећења 
насталих у дренажној зони потпорне грађевине и довођење објекта потпорне грађевине 
у потпуно функционално стање. 
 
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 
Основни прописи у Републици Србији којима је уређена област пројектовања и 
изградње објеката на депонијама су: 
 
1) Закон о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)  
 
2) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - 
др. закон и 72/09 - др. закон 43/2011 – одлука УС и 14/16,  76/18, 95/18 – др. закон и 
95/2018 др. закон), 
 
На основу овог закона донет је: 
 

- Правилник о методологији за израду пројекта санације и ремедијације 
("Службени гласник РС", број 74/15), 

3) Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
("Службени гласник РС", број 135/04 и 25/15); 
 
На основу овог закона донета је: 
 
Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане 
дозволе ("Службени гласник РС", број 108/08)  
 
4) Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 
– др. закон); 
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На основу овог закона донети су: 
 

- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, 
обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених 
производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег 
извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и 
начин обрачунавања и плаћања накнаде ("Сл. гласник РС", бр. 54/10, 86/11, 
15/12, 41/13 - др. правилник, 3/14, 81/14 - др. правилник, 31/15 - др. правилник, 
44/16 - др. правилник, 43/2017 - др. правилник, 45/18 - др. правилник, 67/18 - др. 
правилник и 95/18 - др. закон) 

- Уредба о листи неопасног отпада за које се не издаје дозвола, са документацијом 
која прати прекогранично кретање ("Службени гласник РС", број 102/10); 

- Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман ("Службени гласник 
РС", број 102/10 и 50/12); 

- Уредба о одлагању отпада на депоније  ("Службени гласник РС", број 92/10); 

- Уредба о листама отпада за прекогранично кретање ("Службени гласник РС", 
број 60/09), 

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени 
гласник РС", број 56/10 и 93/19). 

ПОСТОЈЕЋА ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Пројектанту ће бити на располагању следећа постојећа пројектно – техничка 
документација: 

- Геолошко – геотехничка документација за потребе израде плана детаљне 
регулације санитарне депоније „Винча“, Урбанистички завод Београда, 2015. 
године, 

- Елаборат о геотехничким условима изградње за санацију клизишта депоније и 
стабилизацију дела депоније Винча, Хидрозавод ДТД ад Нови Сад, мај 2018. 
године, 

- Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу потпорне грађевине на депонији 
Винча, Хидрозавод ДТД ад Нови Сад, јун 2019. године, 

- Пројекат за извођење за изградњу потпорне грађевине на депонији Винча, 
Хидрозавод ДТД ад Нови Сад, јун 2019. године 

- Прилог : Предлог санације клизишта у зони изнад потпорне грађевине на 
депонији Винча 

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 
За  потребе  израде Пројекта за извођење (ПЗИ) санације потпорне грађевинеса Планом 
превентивних мера за санацију потпорне грађевине и за потребе извођења радова 
потребно је  припремити  геодетску  подлогу постојећег стања са вертикалном  и 
хоризонталном представом терена и објеката. Геодетску подлогу увезати у државни 
координатни систем, а графичке податке доставити у размери 1:1000, у „DWG“ 
дигиталном формату.  
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На геодетским подлогама неопходно је приказати позиционо и висински постојеће 
објекте, путеве, депресије, узвишења, истражно-пијезметарске бушотине и друге 
карактеристичне детаље на простору тела депоније и приступног пута. Снимањем 
обухватити минимално потребне површине на којима се изводе предвиђени радови. 
Након завршетка радова потребно је да се изради и геодетски снимак изведеног стања 
објекта и достави у форми потребној за Пројекат изведеног објекта (ПИО) целокупне 
потпорне грађевине и упис инсталација у катастар. 
Обавеза извршиоца геодетских радова је да сваку снимљену тачку дефинише 
координатама, и прикаже их у „TXT“ и „DWG“ формату. 
 
ОБУХВАТ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Пројектном документацијом за изградњу потпорне грађевине на депонији Винча 
потребно је предвидети радове на осигурању ископа отпада у чеоном делу депоније, 
ископ отпада, санацију дренажне зоне, санацију шахтова и планирано запуњавање 
санираног простора отпадом. Пројектно решење мора бити у сагласности са 
пројектном документацијом која се израђује у склопу јавно приватног партнерства и на 
пројектну документацију се мора добити сагласност Инвеститора и Надзорног органа 
над извођењем радова. 
Пројектна документација има за циљ да дефинише све потребне радове и мере како би 
објекат и делови објекта били у потпуно функционалном стању након завршетка 
извођења радова. Израдити пројектну документацију у зависности од стварних услова 
на терену.  
Простор између потпорне грађевине и депоније потребно је довести до кота које 
омогућавају приступање постојећим инсталацијама које је потребно санирати. 
Предвидети адекватну технологију извођења радова и фазну изградњу тако да буде 
осигурана безбедност у свакој фази извођења радова. 
Пројектну документацију израдити у складу са важећим прописима и стандардима као 
и у складу са добром праксом функционисања оваквих објеката и депонија уопште. 
Објекте и начин извођења радова предвидети тако да буде омогућено економично и 
редовно одржавање у току експлоатације објеката. 
Потребно је испоручити следеће врсте пројектно техничке документације: 

 Пројекат за извођење (ПЗИ) санације потпорне грађевине на депонији Винча са 
План превентивних мера за изградњу потпорне грађевине на депонији Винча 

 Пројекат изведеног објекта (ПИО) целокупне потпорне грађевине на депонији 
Винча 

Пројектном документацијом потребно је обухватити следеће: 
 Ископ отпада и осигурање зоне радова 

 Санацију слојева изолације дренажне зоне и потпорне грађевине 

 Санацију објеката на цевоводима за дренажу процедних вода 

 Санацију дренаже процедних вода 

 Попуњавање санираног простора отпадом 

 Санацију објеката са спољашње стране потпорне грађевине 

Ископ отпада и осигурање зоне радова 
Предвидети ископ отпада до потребних кота уз сталну заштиту ископаних деоница 
талпама или другим адекватним конструкцијама у зависности од услова средине а ради 
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остварења услова за извођење радова. Ископ предвидети у дозвољеним нагибима 
косина анализирајући и напонско стање које влада унутар тела клизишта. 
Ископ отпада и осигурање зоне радова извршити фазно формирањем коридора у 
постојећем отпаду кроз који ће се кретати механизација. Коридор мора бити довољно 
широк, проходан за меродавну механизацију и редовно дрениран. 
Транспорт ископаног отпада извршити камионима одговарајуће запремине до места 
истовара који ће бити дефинисан уз писану саласност ЈКП „Градска чистоћа“ и „Бео 
Чиста Енергија“ који тренутно заједно управљају депонијом Винча. Материјал ће бити 
депонован у границама депоније Винча. Просечна транспортна дужина неће бити већа 
од 1500 метара. 
Дефинисати дубину побијања талпи на основу геодетског снимка, досадашњих 
геолошких испитивања и података о конфигурацији природног терена у овој зони. 
Комплетна дужина на којој се врши ископ треба да буде осигурана талпама или 
одговарајућим конструкцијама, са тим да буде онемогућена акумулација процедних 
вода иза талпи, што треба остварити предвиђањем перфорација на конструкцији талпе. 
Процедне воде морају да буду усмерене и евакуисане тако да не угрожавају извођење 
радова. У ову сврху предвидети привремене пропусте и јаме за препумпавање 
процедне воде. Привремене цевоводе за препумпавање процедних вода треба 
прикључити на најближе инсталације са спољне стране потпорне грађевине. 
Елементи за усмеравање и евакуисање процедних вода морају бити димензионисани на 
меродавни проток процедних вода. 
Уклањање оштећених слојева изолације дренажне зоне и потпорне грађевине треба да 
буде обављено на плански начин, исецањем материјала на предвиђеним местима како 
би се ново постављање обавило на једноставан и контролисан начин. 
Санација слојева изолације дренажне зоне и потпорне грађевине 
Слојеви изолације треба да се поново инсталирају на местима где је дошло до 
оштећења, на начин да то буде урађено према стандардима и правилима уградње. 
Предвидети план постављања HDPE фолије на коме ће бити означени и постојећи 
панели који се не уклањају и приказано уклапање нових панела. 
Дефинисати начин спајања старих и нових панела и извршити све потребне прорачуне 
спојева и сидрења фолије. Сидрење нових HDPE панела предвидети у складу са 
правилима уградње HDPE фолије. Приложити захтеве за ниво припреме подлоге за 
инсталацију HDPE панела. 
Санација објеката на цевоводима за дренажу процедних вода 
Шахтове на цевоводима предвидети анализирајући постојеће стање и стање из 
претходне пројектне документације. Решење прилагодити постојећим могућностима на 
локацији у циљу дефинисања функционалног решења 
Потребно је да се омогући несметан приступ и одржавање цевовода процедних вода 
имајући у виду развој читавог простора депоније. Шахтове на цевоводима предвидети 
од одговарајућег материјала у зависности од положаја који заузимају у односу на 
депонију. 
Шахтови морају да имају довољне светле димензије за смештај потребне опреме и 
приступ особља. Након утврђивања стања постојећих шахтова могуће је пројектном 
документацијом предвидети њихово поновно коришћење. 
Шахтове позиционирати имајући у виду коначно затварање депоније и план 
попуњавања простора између депоније и потпорне грађевине. По потреби предвидети 
осигурање зоне шахтова од утицаја депоније. Фундирање шахтова у зони стрмих 
косина терена извести са ослоначком конструкцијом темељне плоче од талпи или 
шипова. 
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Санација дренаже процедних вода 
Потребно је да HDPE дренажни цевоводи буду дефинисани тако да омогуће дренирање 
процедних вода из чеоне зоне депоније и њено усмеравање ка простору на коме је 
планирана изградња постројења за пречишћавање процедних вода. Приликом 
дефинисања HDPE дренажних цевовода придржавати се правила за пројектовање 
дренаже санитарних депонија и локалних услова. 
Цевоводи морају да имају задовољавајући дренажни капацитет и носивост према 
оптерећењу од отпада који се насипа изнад дренажне зоне. Дренажни капацитет и 
носивост доказати рачунски. Предвидети фабричке перфорације цеви у правилном 
распореду довољних димензија које треба доказати прорачуном. 
HDPE дренажни цевоводи морају да буду повезани да се оствари сигурна и стабилна 
веза. Предвидети електрофузионе комаде за настављање и повезивање цевовода који 
ће омогућити уградњу на ограниченом простору. 
Дренажни слој гранулисаног шљунка предвидети у дебљини довољној за дренирање 
простора, а минимално 50 cm. Материјал треба да испуњава услове који се захтевају за 
овај слој приликом примене за дренажу процедних вода (одговарајућа гранулација, 
ограничен садржај ситних честица и калцијум карбоната). 
Коначна диспозиција и повезивање HDPE цевовода за дренажу процедних вода треба 
да буде одређена након потпуног ископавања отпада и верификације стања у коме се 
налази постојећи цевовод. Коришћење делова постојећег цевовода је могуће само уз 
сагласност Инвеститора и Надзорног органа и уколико је доказан његов интегритет. 
Поред санације дренажне зоне за процедне воде, пројектном документацијом је 
потребно предвидети и уградњу цеви на косинама потпорне грађевине (слика 13. из 
дела Б. Техничког описа радова). Потребно је да овакве цеви буду довољних димензија 
да буде омогућена инсталација пумпи које би биле резервни начин евакуације 
процедних вода  случају заказивања хорозонталних цевовода из дренажне зоне. 
Захтевано је да се пројектом предвиде минимално две овакве цеви у најнижој зони 
дренажног рова, одговарајуће фундиране у дренажни ров са завршном бетонском 
конструкцијом на круни потпорне грађевине. 
У циљу мониторинга нивоа процедних вода предвидети шахт за мониторинг нивоа у 
зони дренажног рова (слика 11. из дела Б. Техничког описа радова). Омогућити 
приступ шахту за мониторинг у коначној фази изградње депоније. 
Попуњавање санираног простора отпадом 
Санирану дренажну зону потпорне грађевине потребно је испунити отпадом до кота 
које омогућују стабилизацију како дренажне зоне тако и чеоног дела депоније. 
Дефинисање плана попуњавања простора између депоније и потпорне грађевине треба 
да прати прорачун стабилности преуређеног простора, за све фазе попуњавања 
Карактеристике материјала који служи за насипање потребно је тако дефинисати да се 
у најнижим деловима употребљава тежа фракција, по могућности селектован 
грађевински отпад (или одговарајућих карактеристика). Тежа фракција у најнижим 
деловима треба да осигура дренажну зону од нових клизања. Остатак запремине 
потребно је попунити комуналним отпадом који треба да буде одговарајуће сабијен.. 
Решење мора да буде прилагођено условима на терену а Инвеститор је дужан да 
обезбеди све потребне податке о расположивости материјала за попуњавање и 
динамике његовог пристизања. Уз сагласност Инвеститора и Надзорног органа могуће 
је коришћење и постојећег отпада на локацији депоније Винча. 
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На решење попуњавања простора између депоније и потпорне грађевине као и 
евентуална промену концепта попуњавања мора се добити сагласност Инвеститора и 
Надзорног органа 
План попуњавања мора да обухвати и динамику извођења радова, са дефинисаним 
временским оквиром попуњавања како би се ове активности уклопиле са осталим 
активностима на транспорту и одлагању отпада на депонији. 
 
Санација објеката са спољашње стране потпорне грађевине 
Након завршетка изградње потпорне грађевине услед неодржавања и противправног 
отуђења средстава од стране трећих лица, нарушена је функционалност објеката у зони 
спољашње стране потпорне грађевине. 
Пројектном документацијом мора се предвидети санација и поновна уградња свих 
елемената ових објеката како би били враћени у стање непосредно након изградње. 
Предвидети неопходну опрему шахтова (поклопци и мердевине у шахтовима) и 
дефинисати квалитет материјала а према условима који су захтевани за примену код 
процедних депонијских вода. 
На местима видљиве ерозије тeрена потребно је додати бетонске канале за 
атмосферску воду (дуж контакта потпорна грађевина – терен) а на местима на којима 
су постојећи канали оштећени предвидети замену бетонских елемената. Мрежу канала 
повезати и прилагодити пројектној документацији у склопу јавно – приватног 
партнерства. 
САДРЖАЈ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Пројектат за извођење санације потпорне грађевине на депонији Винча треба да 
садржи: 

Главну свеску, која обавезно садржи:              
- Основни садржај главне свеске 
- Одлуку о одређивању главног пројектанта потписану од стране Инвеститора, 
- Изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова 
пројекта, 
- Ситуациони план са елементима за обележавање објекта у одговарајућој размери. 

Све потребне пројекте, зависно од врсте радова који се изводе, а обавезно пројекат 
којим се одређује објекат у простору. Сваки од делова пројекта садржи: 

Општу документацију, која обухвата: 
- Опште податке, 
- Решење о одређивању одговорног пројектанта предметног дела пројекта, 
- Изјаву одговорног пројектанта о усклађености са локацијским условима, 
прописима, мерама за испуњење основних захтева. 

Текстуалну документацију, која обухвата: 
- Технички опис са детаљним подацима о објекту, врсти радова, избор и опис 
предвиђених материјала, инсталација и опреме, захтеве у погледу тих материјала 
и опреме, опис места и начина њихове уградње, опис изабране технологије, опис 
методологија радова на извођењу фундирања и конструкције, опис неопходних 
испитивања и мерења, као и други неопходни подаци везани за извођење радова и 
др, 
- Техничке услове за извођење радова , са детаљним описом извођења радова за 
посебне услове изградње, конструкције и захтевом за квалитет материјала, 
технологијом извођења, као и контролним испитивањима и начином обрачуна 
изведених радова.  
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Нумеричку документацију, која обухвата: 
- Прорачуне стабилности талпи за осигурање радова, 
- Прорачуне стабилности депоније у чеоном делу (након попуњавања простора 
отпадом), 
- Процена количина процедних вода, 
- Процена количине атмосферске воде, 
- Табеларни прикази количина материјала и површина објекта,  
- Предмер и предрачун радова. 

Графичку документацију, која обухвата све потребне цртеже са детаљима за 
извођење у одговарајућим размерама. 
 

ИСПОРУКА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
1. Пројекат за извођење (ПЗИ) санације потпорне грађевине на депонији Винча са 

Планом превентивних мера за санацију потпорне грађевине и Пројекат изведеног 
објекта (ПИО) целокупне потпорне грађевине на депонији Винча испоручити у 4 
(четири) аналогна примерака 

2. Пројектну документацију испоручити инвеститору у дигиталној форми на CD-u (3 
ком) у следећем облику: 

- Технички опис, техничке услове извођења радова и прорачуне у формату Word - 
DОС; 
- Предмер и предрачун у формату Excel - XLS; 
- Графички прилози и ситуације у формату Auto Саd - DWG; 

3. Пројектну документацију у дигиталном облику испоручити дигитално потписану. 

 

Б. ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИЗРАДИТИ 
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИЈЕ ПОТПОРНЕ ГРАЂЕВИНЕ И КОЈЕ ЈЕ 
ПОТРЕБНО ИЗВЕСТИ. 
 
1. УВОД  
Клизиште на депонији Винча се појавило 2014. године након изражених падавина у 
периоду 18.04. - 16.05.2014. године. Најнижи чеони део депоније се полако и на махове 
померао у истоку, у правцу слива Ошљанског потока, односно Дунава. Од активирања 
клизишта 2014. године до данас, отпадна маса се померила близу 200 m низ долину 
Ошљанског потока. 
У периоду који је уследио након активирања клизишта, донета је одлука да се уређење 
и управљање депонијом дефинише кроз уговор о јавно – приватном партнерству, 
између Града Београда и изабраног понуђача. Као први корак у дефинисању решења 
санације клизишта, ангажована је немачка консултантска кућа Фихтнер, која је 
израдила документ под називом „Концепт стабилизације за депонију Винча“ 
(„Stabilization Concept for the Landfill Site at Vinca“). Овај документје завршен у априлу 
2016. године и предвидео је изградњу насуте потпорне грађевине (бране) у најнижој 
зони депоније, у циљу стабилизације и спречавања даљег клизања депоније.  
Уговор о јавно приватном партнерству за изградњу депоније Винча ступио је на снагу 
19.09.2017 и њиме је предвиђена изградња савремених објеката за управљање 
комуналним отпадом на постојећем локалитету.  
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Према планираном поступку преласка на јавно - приватно партнерство Град Београд је 
преузео обавезу да изгради објекат у најнижој зони депоније како би се спречило даље 
клизање депонијске масе у правцу Дунава. 
Радови на изградњи потпорне грађевине су извршени на основу „Уредбе о утврђивању 
државног програма обнове у поступку хитне санације клизишта у Граду Београду, делу 
територије градске општине Гроцка, насталог услед дејства поплава у мају и јуну 2018. 
године“ од стране Владе Србије 28. августа 2018. године, односно члана 143. Закона о 
планирању и изградњи који дефинише изградњу приликом отклањања елементарних 
непогода.  
На основу Уредбе је израђена пројектна документација за изградњу потпорне 
грађевине и расписан тендер за извођење радова у септембру 2018. године. Радови на 
изградњи потпорне грађевине су изведени у периоду од 1.11.2018 до 1.4.2019 године 
према пројектној документацији која је израђена за потребе извођења радова. 
На основу пројектне документације добијена је накнадно и грађевинска дозвола бр. 
351-02-00322/2019-07 ROP-MSGI-5396-CPI -12/2019 од 13.11.2019. год. која има 
важност две године.  
 
Изградња потпорне грађевине извршена је на најнижем делу сливне површине 
Ошљанског потока, непосредно уз депонију. Потпорне грађевина је изграђена на 
самониклом терену, на потребном растојању од постојећег тела депоније. Предвиђено 
је да се након изградње потпорне грађевине, простор између депоније и потпорне 
грађевине попуни отпадом како би се извршила стабилизација ножице депоније и 
спречило даље стихијско померање отпада и наслањање на потпорну грађевину. 
Потпорна грађевина је изграђена од насутог земљаног материјала,  трапезног је 
пресека, коте круне 107 mnm. Због дужине косина, предвиђене су берме на унутрашњој 
и на спољашњој страни потпорне грађевине, на коти од 99,0 mnm. Ширина круне 
потпорне грађевине износи 6,0 m, берме су ширине 4,0 m. Нагиби косина потпорне 
грађевине су 1:2, изузев косине од унутрашње берме то дренажног рова за процедне 
воде, која је предвиђена у нагибу 1:3 (због инсталације шљунка). 
Како је самоникло тло у значајном паду, а ширина потпорне грађевине у основи 80 m, 
вршено је каскадно формирање темељног тла.  
Планум темељног тла je након извршеног површинског ископа грубо испланиран а 
затим је изавршено набијање подтла у пуној ширини слоја ваљцима до захтеване 
збијености од 95% по Проктору. 
Потпорна грађевина се изграђена је од кохерентног материјала из ископа (прашинаста 
глина) са позајмишта земљаног материјала. Позајмиште је било лоцирано у оквиру 
граница депоније „Винча“ на површинама северне падине долине, а у близини 
потпорне грађевине. 
Потпорна грађевина је изграђена машинским разастирањем материјала уз помоћ 
механизације у слојевима од 20-30 cm, уз набијање слојева одговарајућим ваљцима. 
Захтевана збијеност сваког слоја износила је 95% по стандардном Прокторовом 
поступку (према СРПС U.B1.038). 
Као изолација унутрашњих површина потпорне грађевине и дренажног рова уграђена 
је фолија од полиетилена високе густине (HDPE), дебљине 2,0 mm. 

Карактеристике уграђене HDPE геомембране су: 

- Густина: 0,94 g/cm3 (ISO 1183, ASTM D 1505) 

- Чврстоћа при лому: 30 N/mm2 (EN ISO 527-3) 
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- Издужење при лому: 800% (EN ISO 527-3) 

- Отпорност на пробој: 5,5 KN (EN ISO 12 236) 

- Апсорпција воде: <0,04 % (ISO 1269) 

HDPE фолија је инсталирана на припремљену подлогу на коју је пре тога инсталиран 
полипропиленски (PP) геотекстил површинске масе 200 g/m2 ради једноставније 
уградње HDPE фолије. 

Преко HDPE фолије уграђен је PP геотекстил површинске масе 1000 g/m2 који има 
функцију заштите фолије од оптерећења одгоре, у условима одлагања отпада. 

Сидрење HDPE фолије је извршено заједно са геотекстилима у ископаном рову 
димензија 50x60 cm. Након завршетка уградње фолије, проверени су квалитети 
изведених варова.  

 

Слика 1. Изведено стање потпорне грађевине на депонији Винча – поглед са јужне 
стране  
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Слика 2. Изведено стање потпорне грађевине на депонији Винча – поглед са северне 
стране  

 
На спољашњој косини потпорне грађевине, због њене велике дужине, уграђен је 
противерозиони геосинтетички материјал EROSMAT TYPE 3/20Z500M. Овај 
материјал постављен је на косине преко слоја хумуса и усидрен у сидреним рововима 
на врху и дну косине. 
У оквиру дренажног рова изграђена су два бочна цевовода – дренажни цевовод бр.1 
дужине 198,19 m и дренажни цевовод бр.2 дужине 203,94 m. Падови бочних 
дренажних цевовода разликују се на северној и на јужној падини, будући да је јужна 
падина доста стрмија. 
За бочне дренажне цевоводе изведена је перфорирана HDPE цев DN315mm SDR11. 
Главни колектор на месту везе са испусним цевоводом је перфорирана HDPE цев 
DN500mm SDR11. 
Дренажни ров је испуњен гранулисаним шљунком гранулације 16-32 mm, који је 
инсталиран преко цевовода и геосинтетичке облоге дна. Дренажни шљунак је са 
унутрашње стране потпорне грађевине уграђен до коте унутрашње берме 99,00 mnm.  
Материјал дренажног слоја поседује захтеване карактеристике у погледу чврстоће, 
садржаја ситних честица и хемијског састава. 
У зони унутрашње косине потпорне грађевине изнад коте 99,00 mnm као дренажни 
материјал предвиђен је геосинтетички материјал POZIDRAIN 735 или одговарајући, 
који омогућава ефикасно дренирање површина у оба смера. 
Главни испусни цевоводи изграђени су у најнижем делу дренажног рова и састоје се од 
две HDPE цеви DN500mm SDR11. Ове две цеви имају довољан капацитет да омогуће 
евакуацију процедних вода ван потпорне грађевине. Пад  главног испусног цевовода 
износи 3,5%. 
На коти 95.00mm изграђени су бочни испусни цевоводи који имају функцију да 
омогуће локално преливање процедних вода. Изграђен је бочни цевовод бр. 1 на 
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северне стране и бочни цевовод бр.2 са јужне. Бочни цевоводи се састоје од две HDPE 
цеви DN315mm SDR11. Пад бочног цевовода бр.1 износи 3,1%, а бочног цевовода бр.2 
2,5%. 
Изливна грађевина цевовода процедних вода лоцирана је уз постојеће корито 
Ошљанског потока и преко ње се врши изливање процедних вода у корито у времену 
док не буде изграђено постројење за третман процедних вода. 
Изливна грађевина је монолитна армирано бетонска укопана конструкција димензија у 
основи 2,4×1,65 m. Темељна плоча је дебљине 25 cm. Зидови изливне грађевине су 
висине 1,20 m и дебљине 25 cm. 
 

 

Слика 3. Изведене инсталације у оквиру потпорне грађевине  
 

Ново клизање депоније које се догодило у току септембра 2019 године, узроковало је 
рушење талпи које су осигуравале зону потпорне грађевине, и неконтролисано 
налегање депоније на простор предвиђен за дренажу процедних вода. Притисак 
депоније на дренажни простор за процедне воде је значајно умањио функционалност 
цевовода, дренажног слоја и шахтова. 
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Слика 4. Кретање отпада у зони потпорне грађ
 
Пројектном документацијом је потребно предвидети радове и мере за уклањање 
оштећења насталих у дренажној зони потпорне грађевине и довођење објекта потпорне 
грађевине у потпуно функционално стање. Обухват радова коначно ће бити дефинисан 
у оквиру пројектне документације а у циљу добијања потпуно функционалног објекта.
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евине  
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Слика 5. Оштећења дренажне зоне потпорне грађевине – 5.12.2019. године 2. 
ЛОКАЦИЈА  
Депонија „Винча“ лоцирана је 9 km југоисточно од центра Београда, између 
Смедеревског пута и Дунава. Зона депоније је у морфолошком погледу благо 
заталасана, са тим да простор депоније припада најнижем делу слива Ошљанског 
потока. 
У морфолошком смислу на ширем терену се разликују две целине: Дунавска 
алувијална зараван и њено падинско, односно брдовито залеђе. 
Слив Ошљанског потока је лепезастог облика, са ширим горњим делом слива и уским 
простором на најнижем делу слива. Слив се шири правцем исток - запад.  
Ошљански поток је у прошлости формиран од неколико повремених потока и извора 
који су у садашњем стању затрпани депонијом. Природни реципијент Ошљанског 
потока је Ошљанска бара која је лоцирана источно од депоније. Ошљанска бара 
представља рукавац Дунава, са којим је повезана, поготово при вишим режимима 
протицаја. 
Највиши делови терена на простору депоније се налазе у јужном делу и имају коте од 
240-248 мнв. У западном делу депоније коте терена су нешто ниже и варирају од 195-
220 мнв. У северном делу терена сукцесивно опадају од 215 до 71 мнв. Уједно, ове 
најниже коте одговарају алувијалној заравни Дунава. 
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Слика 6. Географски положај депоније „Винча“  
 
У оквиру падинског дела терена разликују се такође две целине. Прву представља 
непосредни део десне Дунавске падине, а други чине падине Ошљанског потока које 
су развијене у западном залеђу Дунавске падине. Дунавска падина је пружања север - 
југ, а у зони депоније је ширине 500-600m и са вертикалном разликом од 80-170 мнв. 
Дунавска падина јужно од Ошљанског потока је нагиба 6-12° до чак 30-40°, док је њен 
северни део знатно блажи и има нагиб од 4-15°. 
Падине Ошљанског потока су релативно благог нагиба и варирају просечно од 6-9° 
(3.8-5.7%), а екстремно износи 5° (3,0%), односно максимално 15-18° (9.5-11.0%). 
Јужни крак долине је знатно више разуђен од њеног западног и северног дела. 
У геолошкој грађи терена учествују седименти баденске старости представљени 
песковито - лапоровитих, односно песковито-глиновитих и лапоровитих наслага чија 
дебљина премашује више десетина метара. Терен изграђују лапоровите глине, 
песковите глине, подређено пескови (заглињени) и лапори са честим међусобним 
прелазима како у вертикалном тако и хоризонталном правцу. 
Разуђеност морфологије терена, хетерогеност литолошког састава, као и стање 
распaднутости стенских маса проузроковало је формирање веома сложеног режима 
подземних вода. Део издани формиран је у елувијално - делувијалним седиментима и 
пролувијалним наслагама (алувион потока) и има збијену структуру, а део у 
карбонатно - глиновитом комплексу, лапоровитим глинама и лапорима и има разбијену 
структуру (са изузетком ретких прослојака песка у оквиру ових комплекса). 
На предметном терену поред отворених токoва, реке Дунав - као ерозионе базе и 
Ошљанског потока, постоји и читав низ пиштевина и повремених токова који се 
формирају у вододеринама и депресијама. 
Микролокација потпорне грађевине представља најнижи део слива Ошљанског потока 
и најнижи простор депоније. На овој локацији слив је најужи а остварује се прелазак са 
слива Ошљанског потока на алувијалну раван Дунава. 
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Слика 7. Локација потпорне грађевине  
 
3. ОБУХВАТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
Сви радови морају претходно бити дефинисани пројектном документацијом, коју је 
потребно израдити у уговореном року и доставити Инвеститору и Надзорном органу. 
На решења предвиђена пројектном документацијом Инвеститор и Надзорни орган 
морају да дају сагласност.  
Циљ извођења радова на потпорној грађевини на депонији Винча је добијање потпуно 
функционалног објекта и пратећих инсталација како би се исходовала употребна 
дозвола и извршила примопредаја објекта предвиђена у склопу уговора о јавно – 
приватном партнерству. Понуђач понудом треба да обухвати све радове који су 
потребни за остваривање потпуне функционалности објекта. 
 
3.1. ИСКОП ОТПАДА И ОСИГУРАЊЕ ЗОНЕ РАДОВА 
Радове започети геодетским обележавањем граница ископа отпада видљивим ознакама 
и успостављањем мреже профила за контролу висинских кота и контролу ископаних 
количина. 
За потребе ископа морају се испланирати приступне површине за механизацију а овим 
радовима треба обухватити и попуњавање постојећих депресија и пукотина у зони 
извођења радова. Приступ машина омогућити према технологији извођења радова која 
је саставни део пројектне документације. 
На местима укрштања са токовима процедних вода потребно је изградити привремене 
пропусте од бетонских вибропресованих дуплоармираних цеви типа „Омаг“ пречника 
Ø1000mm или већег а према прорачунима из пројектне документације. Пропусти 
морају бити довољне дужине да омогуће безбедан пролаз меродавне грађевинске 
механизације. Пропусте након завршетка свих радова уклонити. 
Ископ отпада извести у две главне фазе, и то: 

 Фаза 1 – Ископ отпада по траси коридора приступног појаса 

 Фаза 2 – Ископ отпада из зоне између талпи и потпорне грађевине 

Зона извођења 
радова 
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Ископ отпада по траси коридора приступног појаса (фаза 1) започети по могућности са 
обе стране депоније како би скратио временски рок извођења радова. Тачна 
технологија извођења радова треба да буде дефинисана у оквиру пројектне 
документације. 
 

 

Слика 8. Ископ отпада – фаза 1  
 
Ископ отпада по главном правцу коридора приступног појаса се мора вршити под 
заштитом талпи или одговарајућих конструкција. За ископ на овом делу користити 
багере са дугачком стрелом тако да је положај багера увек у зони осигураној талпама. 
Кретање механизације по телу депоније треба вршити само по унапред припремљеним 
и обезбеђеним површинама при чему треба водити рачуна да се не прелази граница 
која је осигурана талпама. Привремене косине тела депоније формирати према 
пројектној документацији а у најстрмијем нагибу од 1:2 
Приликом ископа издвојити кабасте елементе и касније их посебно транспортовати. 
Привремени путеви морају се одржавати све време извођења радова како би се 
омогућио безбедан приступ грађевинске механизације. 
Побијање Ларсен-профила вршити вибрационом техником тако да се машина за 
побијање креће само по претходно осигураној траси. Применити талпе највеће дужине. 
Уздуж сваке преграде постављене су са једне и друге стране симетричне куке-жљебови 
које се у току побијања треба да буду уздужно уклопљене како би се формирао зид. У 
циљу спречавања сакупљања процедних вода иза талпи накнадно извршити 
перфорирање талпи у најнижем видљивом делу (након ископа у фази 2). 
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Слика 9. Ларсен талпе – карактеристичан пресек  
 
Могуће је коришћење и другачијег типа конструкције у циљу осигурања зоне радова. 
Извођач радова ће решење прилагодити стварним условима на терену и резултатима 
прорачуна спроведених у оквиру пројектне документације. 
Постојеће Ларсен талпе које се налазе у маси отпада потребно је уклонити како не би 
представљале препреку за побијање нових талпи. Простор на коме су евидентиране 
постојеће талпе пажљиво ископати а талпе уклонити употребом грађевинске 
механизације и транспортовати на привремено складиште ван депоније. Постојеће 
талпе могу се користити само ако су компатибилне са технологијом извођења радова и 
уз сагласност Надзорног органа. 
Ископ отпада из зоне између талпи и потпорне грађевине (фаза 2) извршити након 
постављања нових талпи пажљивим кретањем механизације и откопавањем око 
главних цевовода и изолације дренажног рова. Постојеће цевоводе ослободити како би 
се извршила потребна испитивања њихове функционалности. 
По потреби, најнижу видљиву зону талпи осигурати косим подупирачима на местима 
на којима се визуелним прегледом констатује одступање од положаја. За ову примену 
предвидети ослонце подупирача од префабрикованог бетона или одговарајуће. 

 

Слика 10. Ископ отпада – фаза 2 
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Поред две главне фазе ископа радове обавити према дефинисаној технологији и 
међуфазама које су дефинисане пројектном документацијом. Надзорни орган даје 
сагласност на дефинисану технологију ископа. 
Све време извођења радова потребно је водити рачуна о преусмеравању тока 
процедних вода и прихвату атмосферских  и евентуално подземних вода. Процедне 
воде је потребно прикупити на местима на којима не сметају извођењу радова а затим 
их константно препумпавати у најближи рецептор са спољашње стране потпорне 
грађевине. Пумпе поставити на ниво који је потребан да се радови одвијају у сувој 
средини. 
Коридор приступног појаса обликовати тако да буде омогућена дренажа површинских 
вода, њихово одвођење са ових површина и евакуација ван зоне извођења радова. 
3.2. САНАЦИЈА СЛОЈЕВА ИЗОЛАЦИЈЕ ДРЕНАЖНЕ ЗОНЕ И ПОТПОРНЕ 
ГРАЂЕВИНЕ 
Уклањање постојеће изолације 
Постојеће слојеве изолације уклонити исецањем и транспортом на депонију. Овим 
површинама приступити искључиво након коначног уклањања постојећег отпада и 
осигурања зоне извођења радова. 
Исецање постојеће изолације извести према унапред дефинисаном плану постављања 
нове HDPE фолије како би био остварен сигуран контакт старе и нове фолије. Линија 
прекида постојеће HDPE фолије треба приближно да прати унутрашњу берму 
потпорне грађевине на коти 99.0 mnm. 
Постављање нове изолације 
На површинама које се санирају потрено је инсталирати екструдирану фолију од 
полиетилена високе густине (HDPE), дебљине 2,0 mm. 

Захтеване карактеристике HDPE фолије су: 

- Густина: 0,94 g/cm3 (ISO 1183, ASTM D 1505) 

- Чврстоћа при лому: 30 N/mm2 (EN ISO 527-3) 

- Издужење при лому: 800% (EN ISO 527-3) 

- Отпорност на пробој: 5,5 KN (EN ISO 12 236) 

- Апсорпција воде: <0,04 % (ISO 1269) 

Произвођач фолије дефинисане пројектом треба да има бар десет година искуства у 
производњи захтеване фолије. Додатно, произвођач фолије треба да докаже да је 
произвео најмање 1.000.000 m2 фолије захтеваног типа или одговарајућих производа за 
време протеклих пет година. 

Постављање ће бити вршено под контролом Надзорног органа који ће надгледати 
правилно постављање фолије, план постављања панела фолије, спајање, украјање, 
тестирање, поправке и све остале активности уграђивача фолије. 

HDPE фолија се поставља на припремљену подлогу на коју се пре тога инсталира 
полипропиленски (PP) геотекстил површинске масе 400 g/m2 ради лакше уградње 
HDPE геомембране. 

Преко HDPE фолија поставља се PP геотекстил површинске масе 1000 g/m2 који има 
функцију заштите фолије од оптерећења одгоре, у условима одлагања отпада. 

Заштитни геотекстил треба да поседује следеће карактеристике: 
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- Површинска маса: 1000 g/m2 

- Материјал: полипропилен (ПП) 

- Дебљина: 7.0 mm (EN 9863-1) 

- Чврстоћа на истезање (уздужна/попречна): 70/70 KN/m (EN ISO 10319) 

- Истезање при лому(уздужно/попречно):  79/80% (EN ISO 10319) 

- Пробојна сила: 12.0 KN (EN ISO 12236) 

- Водопропусност: 10 l/m2/s (EN ISO 11058) 

Сидрење HDPE фолија се врши заједно са геотекстилима у ископаном рову димензија 
50x60 cm. Након завршетка уградње фолије, морају се проверити квалитети варова 
панела, једном од познатих техника дефинисаних међународним стандардима у овој 
области.  

3.3. САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА НА ЦЕВОВОДИМА ЗА ДРЕНАЖУ ПРОЦЕДНИХ 
ВОДА 
Шахтови за испирање 
Шахтови са унутрашње стране потпорне грађевине су у потпуности затрпани отпадом 
и потребно је извршити њихово оспособљавање или изградњу нових шахтова. Са 
спољашње стране на шахтовима недостају поклопци и мердевине које је потребно 
поново поставити. 
Шахтови за испирање ШИ су армирано бетонске укопане конструкције димензија у 
основи 2,33×2,76 m. Темељна плоча шахта је дебљине 25 cm, зидови шахта су висине 
1,60 m и дебљине 20 cm, а горња плоча је дебљине 15 cm. 
Шахтови су је фундирани на слоју мршавог бетона дебљине 5 cm, и тампон слоју 
шљунка природне гранулације дебљине 10 cm. Потребно је да  конструкција шахтова 
буде изграђена од хидротехничког бетона марке C 25/30, класе водопропусности В-6 и 
армирана арматуром B500B. 
Приликом фундирања шахтова за испирање на јужној страни водити рачуна о 
условима подлоге, те стога треба применити ослањање темељне плоче шахта на 
конструкцију од талпи или шипова у комбинацији са израдом бетонских елемената. 
Овим мерама се осигурава положај шахта који је дефинисан и осталим садржајима на 
депонији. 
Поклопци и мердевине шахтова 
На горњој плочи шахта затварачнице, контролних шахтова и шахтова за испирање 
предвиђена је уградња конструкције поклопаца у радионичкој изведби од INOX 
челика. Конструкција поклопца шахта састоји се од носеће челичне конструкције од L 
профила 40×40 mm и од челичног лима дебљине 3 mm. 
Опрема шахтова обухвата и челичне мердевине за силазак у шахт. Поклопце и 
мердевине шахтова је потребно израдити у радионичкој изведби од INOX профила и 
лимова. 
3.4. САНАЦИЈА ДРЕНАЖЕ ПРОЦЕДНИХ ВОДА 
Уклањање постојећих инсталација 
Након уклањања отпада потребно је уклонити и постојећи дренажни слој шљунка у 
потпуности и са читаве површине дренажног рова. Коришћење постојећег шљунка за 
нову инсталацију могуће је уз претходно испирање, одговарајућа испитивања и уз 
сагласност Инвеститора и Надзорног органа.  
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Постојеће HDPE дренажне цевоводе најпре је потребно испитати, утврдити њихов 
положај и визуално прегледати интегритет. Уклањање HDPE дренажних цевовода 
извршити сечењем на мање комаде и транспортом на депонију. Сечење извршити у 
складу са планом постављања цеви и фитинга који треба да буде дат у пројектној 
документацији. 
Коришћење постојећих HDPE дренажних цеви за нову инсталацију могуће је само 
уколико је доказано да није дошло до губитка интегритета и уз сагласност Инвеститора 
и Надзорног органа. 
Формирање дна дренажног рова 
Површину дренажног рова потребно је поново формирати насипањем материјала из 
позајмишта уз разастирање и збијање. Захтевана збијеност сваког слоја треба да је 95% 
по стандардном Прокторовом поступку (према СРПС U.B1.038). Минимална 
запреминска густина материјала у сувом стању треба да буде 1,55 t/m3, а влажност не 
већа од 2% од влажности добијене по стандардном Прокторовом поступку (СРПС 
U.B1.038). 
Материјал за израду насипања дренажног рова треба да задовољава следеће услове: 

- влажност материјала треба да буде таква да се при збијању може постићи 
прописана густина, 

- садржај хумусне и/или органске примесе у материјалу не сме при испитивању 
према ЕН 1744-1 да обоји растворе натријумове базе тамније од референтне боје. 
Органске материје могуће је одредити и методом помоћу водоник пероксида или 
сумпорном киселином. 

Извођач радова је дужан да организује лабораторију која мора да задовољи све потребе 
унутрашње контроле које су прописане техничким условима. Лабораторија мора да 
врши испитивања збијености у оквиру унутрашње контроле у захтеваном обиму и 
према поступцима који су одређени у техничкој регулативи. 
Изградња дренажног рова 
Бочне дренажне цевоводе је потребно довести у функционално стање постављањем по 
новој траси дефинисаној пројектном документацијом. За бочне дренажне цевоводе 
пројектом је предвиђена перфорирана HDPE цев DN315mm SDR11 од материјала PE-
100. Перфорације треба да буду изведене машински и на 2/3 обима цеви. HDPE 
дренажне цеви не смеју се поставити директно на геотекстил већ се претходно мора 
нанети бар 10 cm гранулисаног шљунка. 

Све HDPE цеви са спојним материјалом као и сви фазонски комади по спецификацији 
материјала морају имати фабричке атесте у складу са стандардима и само тако могу 
бити допремљени и депоновани на градилишту. Набавка и монтажа извршиће се према 
пројекту и датој спецификацији. Цеви се међусобно спајају заваривањем, и преко 
електрофузионих комада. При полагању цевовода водити рачуна да цев буде по целој 
дужини равномерно оптерећена. Пре спуштања цеви у ров збијену постељицу лако 
растрести до дубине 2,5-5,0 cm тако да цев при монтажи добро "легне" целом дужином.  

Дренажни слој од гранулисаног шљунка фракције 16 – 32 mm уградити у дренажни ров 
реко цевовода и слојева изолације дренажног рова. Гранулисани шљунак треба да буде 
компактан и са заобљеном површином. Максимум 0,5% ситних сепарисаних честица је 
дозвољено. Садржај калцијум карбоната (CaCO3) не сме да прелази 20%, мерено 
тежински, што треба да се потврди испитивањем пре уградње. Подобност дренажног 
материјала утврђује Надзорни орган. 
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Шљунчани материјал се довози камионима, кипује дуж ивица површине на коју се 
уграђује,  и разастире дозерима у слојевима од 20-30 cm. 

 

Слика 11. Типични пресек са приказом радова на санацији 

 
Места са мониторинг главног испусног цевовода 
У циљу омогућавања да се у главне испусне цевоводе DN500 mm убаце видео камере 
за инспекцију потребно је у шахту затварачнице а узводно од ножастог затварача 
DN500mm извршити инсталацију HDPE електрофузионог седла DN 500/315 mm. На 
отвор седла наварити туљак са прирубницом DN315 mm и коначно поставити слепу 
прирубницу од нерђајућег челика DN315 mm. 

 

Слика 12. HDPE електрофузионо седло 
Прикључни шахтови 
Прикључне шахтове за будући цевовод који ће бити инсталиран приликом санације 
депоније треба изградити у близини бочних дренажних цевовода а према положају 
дефинисаним пројектом документацијом за извођење радова и према пројектној 
документацији у склопу јавно – приватног партнерства (којом се дефинише положај 
бочних цевовода постојеће депоније). Предвиђена је уградња шахта од HDPE 
материјала цилиндричног облика, пречника 120 cm и висине 200 cm. Могућност 
прикључка на бочни цевовод могуће је дефинисати и другачије, на одговарајући начин, 
према пројектној документацији и уз сагласност Инвеститора и Надзорног органа. 
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Уградња цеви на косини потпорне грађевине 
На косини потпорне грађевине потребно је предвидети две HDPE цеви које би биле 
уграђене са циљем да омогуће инсталацију пумпи у случају отказивања главних 
дренажних цевовода. Цеви су пречника DN315 mm SDR 11 и састоје се из деонице на 
којој је пуна цев и перфориране деонице. 
Цев почиње у дренажном рову, где треба да је адекватно фундирана. Најнижи део 
HDPE цеви треба предвидети као перфориран, и то у потпуности унутар дренажне 
зоне. Остатак HDPE цевовода предвидети као пун цевовод одговарајуће фудиран на 
подлогу на коју се одлања. 
На круни потпорне грађевине цевовод се завршава излазном бетонском грађевином на 
којој треба омогућити ослањање цеви и приступ. Цеви се завршавају са слепом 
прирубницом. Монтажа пумпе, сензора и додатне опреме није предвиђена обухватом 
обих радова. 

 

Слика 13. Инсталација цеви на косини потпорне грађевине – показно решење 
 
Уградња шахта за мониторинг 
У најнижој зони дренажног рова потребно је предвидети уградњу шахта за мониторинг 
процедних вода. Шахт за мониторинг процедних вода мора бити функционалан и 
доступан по завршетку свих радова. Извођење је могуће са дна према врху, поступно 
са попуњавањем простора и бушењем са врха ка дну. 
Захтевано је да шахт буде од HDPE материјала цилиндричног попречног пресека 
пречника 600 mm. Дебљину зидова шахта за мониторинг усвојити према прорачуну 
стабилности који је део пројектне документације. 
 
 
3.5. ПОПУЊАВАЊЕ САНИРАНОГ ПРОСТОРА ОТПАДОМ 
Попуњавање санираног простора између талпи и потпорне грађевине отпадом биће 
извршено на начин дефинисан планом попуњавања који је саставни део пројектне 
документације за извођење радова. План попуњавања мора имати сагласност 
Инвеститора и Надзорног органа. Предвиђено је да се попуњавање најнижег дела 
санираног простора изврши отпадом од грађења и рушења (избегавати велике комаде) 
у циљу стабилизације дренажне зоне и цевовода и комуналним отпадом остатак до 
завршних кота. Могуће је користити и одговарајуће материјале а у циљу остварења 
потпуне функционалности. 
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Први корак у попуњавању простора представља формирање платоа за истресање 
отпада. Плато за истресање отпада биће полазна тачка за распростирање отпада по 
санираним површинама а треба га формирати на вишем делу у близини приступног 
пута. Распростирање отпада треба да буде извршено у слојевима дефинисане дебљине, 
а не више од 2,0 m. Плато за истресање треба померати како напредује распростирање 
отпада по за то предвиђеним површинама. 
У сваком моменту морају бити присутни путеви за несметан пролаз механизације за 
истовар и распростирање отпада. Отпад од грађења и рушења распростирати 
планирањем грађевинском механизацијом према плану из пројектне документације. 
Након завршетка распростирања грађевинског и отпада од рушења потребно је 
приступити наношењу комуналног отпада који је потребно разастирати у слојевима од 
30-40 cm. Сабијање комуналног отпада извршити компакторима за отпад до захтеване 
минималне збијености од 0,85 t/m3. Број прелазака компактора до остваривања 
потребне збијености утврдити на пробној деоници а затим сваки слој набијати 
дефинисаним бројем прелазака компактора. 
За потребе попуњавања може се користити и грађевински и комунални отпад који је 
већ одложен на депонији, на појединим површинама, а према плану попуњавања из 
пројектне документације, и уз сагласност Инвеститора и Надзорног органа. 
3.6. САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА СА СПОЉАШЊЕ СТРАНЕ ПОТПОРНЕ ГРАЂЕВИНЕ 
Сва оштећења која су последица неодржавања површина, непажње и противправног 
отуђења појединих делова објекта потребно је санирати а делове објеката који 
недостају потребно је поново уградити. 
Прихват атмосферских вода са спољашње косине потпорне грађевине врши се преко 
каналске мреже формиране од бетонских префабрикованих каналета трапезног 
пресека. У постојећем стању мрежа каналета није потпуно функционална па је 
потребно извршити санацију. 
Све површине у оквиру мреже за прихват атмосферских вода на којима постоји 
акумулирани нанос потребно је очистити и довести у функционално стање. Оштећене 
каналете треба уклонити а на њихово место поставити нове. 
Поставити нове каналете и у зони контакта постојећег терена и потпорне грађевине, на 
највишој деоници и повезати ове гране на бетонски шахт. 
Ширина дна бетонских каналета је 26 cm а дубина 20 cm. Дебљина зида износи 5 cm. 
Каналете се постављају на шљунчану подлогу где се врши фино подешавање падова. 
Спојнице бетонских каналета обрађују се цементним малтером у односу 1:2. 
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В. Прилог : Предлог санације клизишта у зони изнад потпорне грађевине на депонији Винча 
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ОБАВЕЗА ОБИЛАСКА ЛОКАЦИЈЕ – УВИД У СИТУАЦИЈУ НА ТЕРЕНУ 
Природа предмета јавне набвке условљава и обавезу заинтересованих  лица за учешће у 
предметном поступку јавне набавке да изврше увид у ситуацију на терену. 
 
У циљу припреме понуда неопходно је извршити обилазак локације.  
Обилазак је обавезан због детаљног упознавања са свим техничким захтевима наручиоца 
изложеним у техничкој спецификацији и пројектном задатаку. 

Обилазак локације за све заинтересоване понуђаче обавиће се дана 1. и 2. јула 2020. године у 12 ,00 
часова (адреса: управна зграде депоније Винча – ЈКП Градска чистоћа Београд), у присуству 
стручних лица/представника наручилаца, уз претходну пријаву на меморандуму понуђача уз 
навођење овлашћених лица понуђача која ће извршити обилазак локације. Пријавe за обилазак 
локације се достављају најкасније дан раније на mail: tenderi@gradskacistoca.rs и 
goranjeftenic@gradskacistoca.rs или на писарницу ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 
4. 

У случају потребе, свим заинтересованим лицима који из оправданих разлога нису била у 
могућности да у наведеном термину изврше обилазак локације, то могу учинити уз претходну 
пријаву на напред предвиђен начин у накнадном термину дана 3. јула 2020. године у 12,00 часова. 

Приликом обиласка локације неопходно је понети овлашћење на меморандуму потенцијалног 
понуђача. 

Понуђач  уз понуду прилаже: 

Потврду о извршеном прегледу локације /места извођења радова достављену на обрасцу број 
11 предметне конкурсне документације чиме се потенцијални понуђач упознаје са свим 
техничким условима предмета јавне набавке.  

 

НАПОМЕНА О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ: 
 

Потврда о извршеном прегледу локације/места извођења радова (Образац број 11) 
представља обавезну садржину понуде. У случају да је поднета понуда која не садржи 
напред наведену потврду о обиласку локације Наручиоца иста ће бити одбијена као 
неодговарајућа. 

 
7. Законска регулатива, технички прописи и стандарди који се примењују:  
 
Основни прописи, којима је уређена област пројектовања и изградње објеката на 
депонијама, који се примењују у предмтној јавној набавци су:  
1) Закон о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)  
 
2) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. 
закон и 72/09 - др. закон 43/2011 – одлука УС и 14/16,  76/18, 95/18 – др. закон и 95/2018 др. 
закон), 
 
На основу овог закона донет је: 
 

- Правилник о методологији за израду пројекта санације и ремедијације ("Службени 
гласник РС", број 74/15), 
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3) Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени 
гласник РС", број 135/04 и 25/15); 
 
На основу овог закона донета је: 
 
Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане 
дозволе ("Службени гласник РС", број 108/08)  
 
4) Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – 
др. закон); 
 
На основу овог закона донети су: 
 

- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу 
дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и 
годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 
обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин 
обрачунавања и плаћања накнаде ("Сл. гласник РС", бр. 54/10, 86/11, 15/12, 41/13 - 
др. правилник, 3/14, 81/14 - др. правилник, 31/15 - др. правилник, 44/16 - др. 
правилник, 43/2017 - др. правилник, 45/18 - др. правилник, 67/18 - др. правилник и 
95/18 - др. закон) 

- Уредба о листи неопасног отпада за које се не издаје дозвола, са документацијом која 
прати прекогранично кретање ("Службени гласник РС", број 102/10); 

- Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман ("Службени гласник РС", 
број 102/10 и 50/12); 

- Уредба о одлагању отпада на депоније  ("Службени гласник РС", број 92/10); 

- Уредба о листама отпада за прекогранично кретање ("Службени гласник РС", број 
60/09), 

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник 
РС", број 56/10 и 93/19). 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Сагласночлану77. Законаојавнимнабавкама("Сл. гласник РС", број 124/12, 

14/15 и 68/15) заинтересованипонуђачјеобавезандаузпонудуприложидоказе 
заоценуиспуњеностиусловаизчлана75.и 76. ЗЈН. 

 
Документација може битии у неовереној фотокопији. 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.  

 
             Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне 
регистре, а у складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН из разлога што је Регистар 
понуђача јавно доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција за привредне 
регистре (www.apr.gov.rs), као и на интернет страници Управе за јавне набавке 
(www.ujn.gov.rs). У  случају недостављања доказа уз понуду, понуђачи су дужни да, на 
основу члана 79. став 5. ЗЈН, у понуди наведу интернет адресу на којој су тражени подаци 
јавно доступни. 
 

  Обавезни услови за учешће из члана 75. ЗЈН су следећи: 
 

Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН: 
 
1)  Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2)  Да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски 

заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона). 

4) Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
            5)  Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне  набавке, односно решење о испуњености услова (лиценце) за пројектовање и 
извођење, које издаје министарство  надлежно за послове грађевинарства (у складу са 
Законом о планирању и изградњи) - (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), и то: 

а) пројекти грађевинских конструкција за регионалне депоније, односно депоније за одлагање 
неопасног отпада за подручје настањено са преко 200.000 становника (П180Г1), 

б) хидротехнички пројекти за регионалне депоније, односно депоније за одлагање неопасног отпада 
за подручје настањено са преко 200.000 становника (П180Г3), 

в) извођење грађевинских конструкција за регионалне депоније, односно депоније за одлагање 
неопасног отпада за подручје настањено са преко 200.000 становника (И180Г1), 

г) извођење радова на хидротехничким објектима за регионалне депоније, односно депоније за 
одлагање неопасног отпада за подручје настањено са преко 200.000 становника (И180Г3), 
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Обавезни услови из члана 75. став 2. ЗЈН: 
 
- Да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
Додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи: 

 
1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да годину дана пре 
објављивања позива за подношење понуда није био у блокади. 
 
2) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: 
а) Да понуђач (извођач радова) има радно ангажовано најмање 100 лица, од којих : 
 

- минимум 4 дипломирна грађевинска инжењера са који поседују важећу лиценцу број 
410 (Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-
занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње),  
 

- минимум 2 инжењера са лиценцом 310  (Одговорни пројектант грађевинских 
конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње)  
 

- минимум 1 инжењера са лиценцом 313  (Одговорни пројектант грађевинских 
објеката хидроградње) 
 

- минимум 1 инжењера са лиценцом 413 (Одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње) 

 
- минимум 92 запослених било које стручне спреме ангажованих на пословима 

извођења грађевинско-занатских радова, возача, руковаоца грађевинских машина. 
 
б) Да понуђач има у радном односу или на други начин ангажовано правно или физичко лице 
задужено за безбедност и здравље на раду, које поседује уверење о положеном стручном испиту и 
практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или Лиценцу за 
обављање послова безбедности и здравља на раду у зависности да ли је у питању правно или 
физичко лице. 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач има ангажовано правно лице задужено за безбедност и 
здравље на раду неопходно је да понуду поднесе применом иниститута заједничке понуде. 
 
3) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 
 
A) Да је понуђач у претходних пет година (2015, 2016, 2017, 2018, и 2019) рачунајући до дана 
подношења понуде за предметну јавну набавку успешно извршио уговоре о извођењу грађевинских 
радова без примедби наручиоца- инвеститора  у укупној минималној вредности од 300.000.000,00 
динара без ПДВ. 
 
Б)Да је понуђач у претходних 5 година (2015, 2016, 2017, 2018, и 2019) рачунајући  до дана 
подношења понуде за предметну јавну набавку извршио израде пројектне документације или 
техничку контролу пројектне документације које су резултирале издавањем дозвола за извођење 
радова у укупној вредности од 100.000.000,00 динара без ПДВ. 
 
В) Да понуђач поседује важећу полису од опште одговорности за штету трећих лица коју 
узрокује понуђач обављањем своје делатности. 
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Г) Да понуђач поседује важећу полису колективног осигурања за своје запослене. 
 
 
Д) Да понуђач има уређено пословање у складу са одредбама важећих стандарда издатих за област 
грађевинарства и то за извођење и пројектовање, минимум годину дана пре датума отварања 
понуда уведених у своје пословање и то: 
 
Д1 - са стандардом система менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001:2015 (односно националним 
стандардом који је идентичан са стандардом из класе ISO 9001), 
 
Д2 - са стандардом система менаџмента животном средином SRPS ISO 14001:2015 
(односно националним стандардом који је идентичан са стандардом ISO 14001:2015), 
 
Д3 - да послује у складу са стандардом система менаџмента безбедношћу и здрављем на 
раду SRPS ISO 45001:2018 (односно националним стандардом који је идентичан са стандардом ISO 
45001:2018) или SRPS OHSAS 18001:2008)*. 
 
*Напомена: SRPS ISO 45001:2018 замењује SRPS OHSAS 18001:2008 (који је повучен дана 
05.04.2018. године) 
 
 
Д4 - са стандардом система друштвене безбедности-системи менаџмента континуитетом 
пословања SRPS ISO 22301:2014 (односно националним стандардом који је идентичан са 
стандардом ISO 22301:2012), 
 
Д5 - са стандардом система менаџмента ризиком SRPS ISO 31000:2019 (односно националним 
стандардом који је идентичан са стандардом ISO 31000:2018). 
 
4) Да понуђач располаже техничким капацитетом  и то : 

 
- булдозер минималне снаге 400 кw .................................................... ком2 
- булдозер минималне снаге 300 kw.....................................................ком 2 
- утоваривач. ........................................................................................... ком1 
- багер минималне тежине 40t  и минималне снаге 250 kw ............... ком2 
- камион кипер носивости минимално20t ........................................... ком15  
- ваљак jeж...............................................................................................ком1 
- тоталнастаница.....................................................................................ком1 

 
 

ДОКАЗИ за обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2, 4, и 5. и став 2. ЗЈН: 

 
1)  ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда 
 
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: / 
 
2)  ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
 За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. (Напомена:Ако Уверење основног суда обухвата и податке из 
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казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда, није потребно посебно достављати Уверење Вишег суда).  
 За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА 
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, 
којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог 
криминала. 
 
ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА: 
 Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту 
пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
(НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника, за сваког се доставља уверење из казнене 
евиденције). 
 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
 Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту 
пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  
 
4)  ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 
 Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач 
измирио доспеле порезе и доприносе и 
 Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу  
изворних локалних јавних прихода ИЛИ 
 Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
 
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
 Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач 
измирио доспеле порезе и доприносе,  
 Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу  
изворних локалних јавних прихода. 
 

Напомена: Докази наведени под тачкама 2 и 3 не могу бити старији од 2 месеца 
пре отварања понуда. 

 
-  ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА 
 Изјава понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН - Образац број 2(саставни део 
конкурсне документације). 
 
5) Важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне  
набавке, односно решење о испуњености услова (лиценце) за пројектовање и извођење, које 
издаје министарство  надлежно за послове грађевинарства: 

а) пројекти грађевинских конструкција за регионалне депоније, односно депоније за 
одлагање неопасног отпада за подручје настањено са преко 200.000 становника (П180Г1), 

б) хидротехнички пројекти за регионалне депоније, односно депоније за одлагање 
неопасног отпада за подручје настањено са преко 200.000 становника (П180Г3), 

в) извођење грађевинских конструкција за регионалне депоније, односно депоније за 
одлагање неопасног отпада за подручје настањено са преко 200.000 становника (И180Г1) 



Град Београд и ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд        П.П. 10/20 

58/105 

 

г) извођење радова на хидротехничким објектима за регионалне депоније, односно 
депоније за одлагање неопасног отпада за подручје настањено са преко 200.000 становника 
(И180Г3) 

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право, да у фази стручне оцене понуда, врши 
провере поседовања захтеваних дозвола путем јавно доступних података – јавног регистра 
и служебне коресподенције са надлежним Министарством – Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 

 

ДОКАЗИOИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН: 

 
1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 
- Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности, извoд сa интeрнeт стрaницe 
Нaрoднe бaнкe Србиje нa кoјeм сe види дa понуђач ниje у блoкaди или Изјава Понуђача са 
наведеном интернет страницом на којој Наручилац може проверити испуњеност додатног услова. 
2) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: 
а) Образац 7 - Изјава о испуњености кадровског капацитета - попуњен и потписан од стране 
понуђача, 
- за лице запослено код понуђача – Мобразац пореске управе ПППД о плаћеним порезима и 
доприносима за запослене за месец мај 2020 и фотокопија уговора о раду 
- за лице које је ангажовано по другом основу - одговарајући доказ о радном ангажовању, у 
складу са Законом о раду, и то са чланом 197 до 202. Период радног ангажовања мора да покрива 
период за који се уговора предметна јавна набавка, као и одговарајући образац пореске управе као 
доказ да су за ангажовано лице уплаћени порези. 
- Фотокопије лиценци са потврдом да је лиценца важећа у складу са правилима 
Инжењерске коморе Србије - за инжењере наведене у Обрасцу број 7. 
 
б) Безбедност и здравље на раду 
- за лице запослено код понуђача - M образац пореске управе ПППД о плаћеним порезима и 
доприносима за запослене за месец мај 2020 и фотокопија уговора о раду 
 
- за лице које је ангажовано по другом основу - одговарајући доказ о радном ангажовању, у 
складу са Законом о раду, и то са чланом 197 до 202, 
 
- фотокопија Уверења о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање 
послова безбедности и здравља на раду 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач има ангажовано правно лице задужено за безбедан и здрав 
рад неопходно је да понуду поднесе применом иниститута заједничке понуде. 
 
За правно лице које је по основу Споразума о заједничком извршењу набавке задужено за 
вршење послова безбедности и здравља на раду обавезно је достављање, као обавезна 
садржина понуде и фотокопија лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду, 
ако је у питању правно лице 
 
3) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 
А) И Б) : 
1) Образац 9 - Референц листа - попуњена и потписана од стране одговорног лица понуђача. 
 
А): 
 2.)Образац 10- Потврда о извршеним радовима и копије окончаних ситуација којима се 
доказује извршење посла са видљивим потписима стручног надзора и инвеститора. 

 
Б): 
 2.1) Образац 10а - Потврда о извршеним услугама израде пројектне документације или 
техничке контроле пројектне документације- попуњена и потписана од стране одговорног лица 
инвеститора, копија уговора на основу којег су извршене предметне услуге пројектовања са 
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копијом решења о издатој дозволи и копијом рачуна из које се види вредност и датум промета 
извршених услуга пројектовања. 
 
В) Фотокопија важеће полисе од опште одговорности за штету трећих лица коју узрокује понуђач 
обављањем своје делатности. 
Г) Фотокопија важеће полису колективног осигурања за своје запослене. 
 
Д) Фотокопије важећих сертификата издатих за област грађевинарства и то за извођење и 
пројектовање, и то: 
Д1 - SRPS ISO 9001:2015 (односно национални стандард који је идентичан са стандардом 
из класе ISO 9001), 
Д2 - SRPS ISO 14001:2015 (односно национални стандард који је идентичан са стандардом 
ISO 14001:2015), 
Д3 - SRPS ISO 45001:2018 (односно национални стандард који је идентичан са стандардом 
ISO 45001:2018) или SRPS OHSAS 18001:2008)*. 
*Напомена: SRPS ISO 45001:2018 замењује SRPS OHSAS 18001:2008 (који је повучен дана 
05.04.2018. године), 
Д4 - SRPS ISO 22301:2014 (односно национални стандард који је идентичан са стандардом 
ISO 22301:2012), 
Д5 - SRPS ISO 31000:2019 (односно национални стандард који је идентичан са стандардом 
ISO 31000:2018). 
 
Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом: 
а) За возила и машине које се региструју неоопходно је доставити: 
- уколико су у власништву понуђача - очитану саобраћајну дозволу, 
- уколико се користи по другом основу (закуп или лизинг) - уговор о закупу или лизингу, 
- фогокопију полисе обавезног осигурања. 
- пописну листу са стањем на дан 31.12.2019. године за машине и возила у власништву  
б) за грађевинске машине које се не региструју потребно је доставити  фотографију грађевинске 
машине и пописну листу са стањем на дан 31.12.2019. године  
 
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. 

 
 
УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
              Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач.  
             Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 
извршење јавне набавке делимично поверава подизввођачу, и да за сваког подизвођача 
достави попуњен и потписан Образац 6 - Подаци о Подизвођачу. 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 подизввођачима (збирно) не може бити већи од 
50%. 
              Уколико је понуђач у својој понуди навео да ће делимично извршење набавке 
поверити подизвођачу и уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору.  
              Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.  
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН. 
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Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН доказује се на 
начин описан у делу:Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН. 

Изузетно, у складу са чланом 80. став 6. ЗЈН, уколико је за извршење дела јавне 
набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности понуде потребно испунити 
обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог 
услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на 
број подизвођача. Понуђач самостално испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН. 

Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН доказује се на начин описан у 
делу:Докази о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН. 
            Наручилац може на захтев подизввођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно Пподизввођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизввођача. 
             Наручилац је дужан да омогући понуђачу да приговори на захтев подизввођача 
наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.  
            Понуђач не може ангажовати као подизввођача 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 подизввођача 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.  
 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Понуду може поднети 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 да се подноси 
заједничка понуда, а за учеснике у заједничкој понуди доставити попуњене и потписане: 
Образац 2 - Образац за оцену испуњености обавезних услова за учешће на основу члана 75. 
став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН, Образац 3 - Изјава о независној понуди и Образац 7 - Подаци о 
понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (саставни део конкурсне документације). 

Сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН. 

Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН доказује се 
достављањем наведене важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке за понуђача/е којем је поверено извршење дела набавке 
за који је потребна дозвола надлежног органа. 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН 
доказује се на начин описан у делу:Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. 
ЗЈН. 

Сваки учесник у заједничкој понуди мора да достави Изјаву дату на основу члана 
75. став 2. ЗЈН (Образац 2 из КД). 

Додатне услове из члана 76. ЗЈН учесници у заједничкој понуди испуњавају заједно. 
Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН доказује се на начин описан у 

делу:Докази о испуњености додатног услова из члана 76. ЗЈН. 
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
 
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о: 

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

б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати 
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу: (Образац 2 – Изјава понуђача на 
основу чл. 75. став 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН и Образац 3 - Изјава о независној понуди) и 
Образац 14 – Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења), који морају бити 
достављени за сваког од учесника у заједничкој понуди (морају бити потписани од 
стране сваког понуђача из групе понуђача на кога се предметни образац односи). 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате 
у конкурсној документацији (изузев образаца 2 и 3 који морају бити потписани од стране 
сваког учесника у заједничкој понуди), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН. 

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

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за 

правилно састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде. 
Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 
 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
Понуда и остала пратећа документација која је захтевана морају бити на српском 

језику. Уколико је документација дата на страном језику, мора бити преведена на српски 
језик и оверена од стране судског тумача. 
 Напомена: Понуђачи су у обавези да за документацију која је дата на страном 
језику, уз превод доставе и "изворни документ" на основу кога је извршен превод. 
 

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 

 Обрасце прописане конкурсном документацијом, као и Модел уговора, дужно је да 
потпише овлашћено лице привредног друштва које је као такво дефинисано у Регистру 
Агенције за привредне регистре (као законски заступник, или у делу остали заступници - 
уколико из обима овлашћења произилази предузимање напред наведених правних радњи) 
или лице, запослено у привредном друштву, за које је, као саставни део понуде, достављено  
Овлашћење, издато од стране законског заступника привредног друштва, за предузимање 
правних радњи у поступку јавне набавке, где привредно друштво наступа као понуђач. 
 За лице које потписује обрасце предвиђене конкурсном документацијом, као и 
Модел уговора, испод потписа мора бити читким писмом назначено његово име и презиме. 
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ОБАВЕЗНУ САДРЖИНУ ПОНУДЕ ЧИНЕОБРАСЦИИ ПРИЛОЗИ 
(за све категорије заинтересованих лица) 

 

 СВИ ДОКАЗИ о испуњавању ОБАВЕЗНИХ услова за учешће, на основу члана 75. став 1. 
тачке 1), 2) 4) и 5) ЗЈН (прописани конкурсном документацијом); 

 ДОКАЗИ о испуњавању ДОДАТНИХ услова за учешће, на основу члана 76.ЗЈН 
(прописани конкурсном документацијом); 

 Образац 1 – Образац за оцену испуњености обавезних услова за учешће на основу чл. 
75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН, попуњен и потписан од стране понуђача; 

 Образац 2 -Изјава понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН, попуњен и потписан од 
стране понуђача; 

 Образац 3 - Изјава о независној понуди,попуњен и потписан од стране понуђача;  

 Образац 4 - Понуда,попуњен и потписан од стране понуђача;  

 Образац 5 - Подаци о Подизвoђачу, попуњен и потписан стране понуђача, доставља се 
самоуколико понуђач делимично извршење набавке поверава Подизвођачу; 

 Образац 6 - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди,попуњен и 
потписан од стране понуђача, доставља се само уколико понуду подноси група понуђача; 

  Образац 7 - Изјава о испуњавању кадровског капацитета; 

 Образац 9 – Референц листа 

 Образац 10 – Потврда о извршеним радовима 

 Образац 10а - Потврда о извршеним услугама израде техничке документације или техничке 
контроле пројектне документације 

  Модел уговора, попуњен и потписан од стране понуђача; 

   Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке(доставља се само уколико понуђачи подносе заједничку понуду); 

 Образац 11-Потврда о извршеном прегледу локације/места извођења радова (Образац 
број 11)(Наручилац ће издати заинтересованом лицу након обиласка локације Потврдуо 
извршеном прегледу локације/места извођења радова. Потврду о обиласку локације 
Наручилац издаје свим заинтересованим лицима за учешће у предметном поступку јавне 
набавке, који се уредно, на прописани начин обрате Комисији Наручиоца за захтевом за 
обиласком локације-депоније Винча). 

 Образац 12 - Понуда након поступка преговарања; 
 Средствофинансијскогобезбеђењазаозбиљностпонуде: бланкосопственаменица, прописно 

потписана (оригиналним потписом) и оверена, са копијом картона депонованих потписа, 
копијом овереног ОП обрасца, оригиналним меничним овлашћењем са роком важности до 
истека понуђеног рока важности понуде, потписаним оригиналним потписом лица које је 
потписало меницу (Образац 13 – Менично овлашћење), насловљеним на Град Београд - 
Градска управа града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине, у износу 2% од 
вредности понуде без обрачунатог ПДВ, са клаузулом „без протеста“ и листингом са сајта 
Народне банке Србије, као доказом да је меница регистрована. 
 Понуђач није дужан да достави доказ који је јавно доступан - листинг са сајта 
Народне банке Србије којим се потврђује да је меница регистрована. 

 Оригинал бланко соло меница за озбиљност понуде, предаје се уз понуду. Уколико 
понуђач уз понуду не достави меницу за озбиљност понуде на начин предвиђен Конкурсном 
документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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 Наручилац ће уновчити ову меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека 
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, понуђач коме је 
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, понуђач коме је 
додељен уговор не поднесе средства финансијског обезбеђења уговора у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 

 Образац 13 – Менично овлашћење(мора бити попуњен и потписанод стране овлашћеног 
лица понуђача); 
 Образац 14 - Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења  

 
 
Напомена 1:Образац трошкова припреме понуде (Образац 8) не представља обавезну 
садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави од стране 
понуђача попуњен и потписан Образац Трошкови припреме понуде (Образац 8), 
сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити  од Наручиоца накнаду трошкова. 
 
Напомена 2:Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 
 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 08.07.2020. 
године до 09:30 часова. 
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда којује Наручилацпримионакон 
истека рока за подношење понуда. 

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању 
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 

 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 08.07.2020. године, са почетком у 10:00 
часова, у просторијама ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд.  
             Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
             У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача.  

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за 
учествовање у отварању понуда. 

 
ИНФОРМАЦИЈE У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Све додатне информације, појашњења и упутства у вези са припремом понуде и 
конкурсном документацијом, као и указивање на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, заинтересована лица могу захтевати/доставити 
у писаном облику и то најкасније      5 дана пре истека рока за подношење понуда. 

Наручилац ће у року од 3 дана од дана од пријема захтева за додатним 
информацијама, појашњењима и упутствима у вези са припремом понуде и конкурсном 
документацијом, односно достављања примедби на недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки РС, Порталу 
јавних набавки града Београда и својој интернет страници.  

Питања и евентуалне примедбе упутити на адресу ЈКП Градска чистоћа Београд, 
Мије Ковачевића 4, Београд - писарница, са назнаком: "За комисију за јавну набавку – 
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питања у поступку јавне набавке број П.П. 10/20, или послати факсом на тел. број: 
011/3314-012 или путем maila: tenderi@gradskacistoca.rs. 

Препорука заинтересованим лицима је да електронска пошта буде послата у току  
радног времена Наручиоца, радним даном (понедељак –петак) у периоду од 07:00 до 15:00 
часова. 

Електронска пошта (као и пошта отпослата путем факса) која буде примљена после 
истека радног времена тј. после 15:00 часова, сматраће се да је примљена следећег радног 
дана, у 07:00 часова. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 

Приликом израде понуде, заинтересована лица су дужна да предметну конкурсну 
документацију детаљно проуче и у свему поступе по њој. За додатне информације и 
објашњења, потребно је да се благовремено обрате Наручиоцу.  

Заинтересована лица су дужна да прате Портал јавних набавки РС и интернет 
страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и 
појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене, допуне и 
појашњења конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки РС и на својој 
интернет страници. 

 

Напомена:Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна 
је да од друге стране захтева пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини, 
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање (члан 20. став 6. ЗЈН).       

 
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као Подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда.  

 
Понуђач подноси понуду у затворенојковерти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, 
непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије 
Ковачевића 4, Београд – ПИСАРНИЦА са назнаком: "Понуда за јавну набавку бројП.П. 
10/20 - комисијски отворити". 

Радно време писарнице је сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 07:00 
до 15:00 часова. 

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну 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. 

Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду попуњени, 
потписани и оверени печатом. 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду 
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте 
потписује. 

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, 

техничку спецификацију, као и посебне захтеве, попуни  и потпише образац понуде, и 
остале обрасце према захтевима из конкурсне документације, приложи тражене изјаве 
оверене на захтевани начин, као и документа прописана чланом 77. Закона о јавним 
набавкама, којим доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
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 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
             Ако понуђач има седиште у другој држави Наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
            Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе.   

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације. 
            Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених 
информација, или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, 
Наручилац ће одбити као неосноване. 

 
ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 

Понуђачи не могу поднети понуду са варијантама. 
 
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА 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 Наручиоца: ЈКП 
Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд - писарница,  са назнаком: 
"Измена понудеу поступку јавне набавке број П.П. 10/20 - НЕ ОТВАРАТИ"или 

"Допуна понуде у поступку јавне набавке број П.П. 10/20 - НЕ ОТВАРАТИ"или 

"Опозив понуде у поступку јавне набавке број П.П. 10/20 - НЕ ОТВАРАТИ "  или 

"Измена и допуна понудеу поступку јавне набавке број П.П. 10/20 - 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. 
 
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, а иста ће бити потписана и 
оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

Тако формулисане измене или допуне биће објављене на Порталу јавних набавки 
РС, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници Наручиоца. 

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама, 
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда 
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, 
подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  
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ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за 
намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у 
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити 
у наставку поступка или касније. 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која 
не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне 
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 
 Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 
великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 
наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то 
учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", 
уписати датум, време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, 
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од 
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете 
понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
  
ЦЕНА 
 
 Понуђена цена је цена коју понуђач одређује у Понуди, изражена у динарима (РСД), 
у коју су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су 
одређени конкурсном документацијом.        
*Напомена:На основу Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", 
бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. 
изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016– 
усклађени дин.изн.,108/2016, 7/2017– усклађени дин.изн, 113/2017, 13/2018 - усклађени 
дин.изн, 30/2018, 4/2019 - усклађени дин.изн, 72/2019 I 8/2020 - усклађени дин.изн.) 
порески дужник је прималацдобара и услуга из области грађевинарства, обвезник 
ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. Закона о порезу за додату  вредност, за промет 
извршен од стране обвезника ПДВ. 
          Понуђена цена наведена у Поднуди је фиксна до окончања уговора и не може се 
мењати. 
          Јединичне цене наведене у Понуди (1+2+3) су фиксне и не могу се мењати. 

Ценом су обухваћени сви трошкови Понуђача, укључујући пројектовање, сав 
потребан материјал и опрему, ангажовану стручну радну снагу и све трошкове 
транспорта.  

Радови се изводе по систему "кључ у руке" - понуђена цена обухвата и вредност 
свих непредвиђених радова и вишкова радова и искључен је утицај мањкова радова на 
уговорену цену. Накнадни радови се не могу изводити.  

 
  Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене. 
 Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН 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. ЗЈН. 
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ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 
Понуда мора да важи најмање 90дана од дана отварања понуда. Услучају да понуђач 

наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од – до, око...и сл.), 

понуда ће сесматрати неприхватљивом.  
 
РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

У складу са наводима у обрасцу понуде и моделу уговора. 
 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА   
У складу са наводима у обрасцу понуде и моделу уговора. 
 

ГАРАТНИ ПЕРИОД 
У складу са наводима у обрасцу понуде и моделу уговора. 

 
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела ако су 
израђени у складу са техничким захтевима Наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

   
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА  

Наручилац ће, након оцене понуда и одбијања неприхватљивих понуда, 
рангирати прихватљиве понуде применом критеријума "најнижа понуђена цена".  
 
Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац доделити уговор у ситуацији 
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом. 

Уговор у поступку јавне набавке биће додељен понуђачу који достави прихватљиву 
понудуи понуди најнижу цену за предметне радове. 

Уколико две или више понуда имају једнаку цену, као најповољнија ће бити 
изабрана понуда понуђача који има дужи гаратни рок. 

Уколико две или више понуда имају једнаку цену и гаратни рок, као најповољнија 
ће бити изабрана понуда понуђача који буде извучен по методи жреба. 
 
Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин: 

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно у просторијама ЈКП Градска 
чистића у Мије Ковачевића 4 у Београду, у присуству понуђача који имају исту  понуђену 
цену и исти рок за инсталирање, конфигурисање и пуштање у рад целокупног система. На 
посебним папирима који су исте величине и боје Hаручилац ће исписати називе Понуђача, 
те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. 
 
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог Подизвођача.  
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Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који 
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 
понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
            Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:  
Понуда ће бити одбијена: 

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

 
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 
      1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
       2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни 
услови прописани конкурсном документацијом); 

          3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (у случају када је оно 
захтевано као обавезни садржај понуде); 
       4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
       5) уколико понуда садржи друге недостатке  због којих није могуће утврдитистварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
       1) Благовремена понудаје понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда.  
       2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове из техничке спецификације. 
       3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 
набавке. 
 
НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 
           Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године  пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН, 
2. учинио повреду конкуренције,  
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,  
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
 

              Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по ранијим закљученим уговорима по јавним набавкама који 
су се односили на исти предмет набавке за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда. 
              Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН. 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. који се 
односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан.  

 
ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ, НАЧИН И ПОСТУПАК 

ПРЕГОВАРАЊА 
 
1)  Елементи уговора о којем ће се преговарати: 

1. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку његовом 
коначном ценомсматраће се она цена којаје наведена у достављеној понуди. 
 
2)  Начин преговарања: Поступку преговарања ће се приступити непосредно након 
отварања понуда са понуђачима који су доставили благовремене понуде и након извршене 
рачунске контроле понуда. 
Представници понуђача подносе пуномоћје за учешће у поступку преговарања, непосредно 
пре отпочињања рада Комисије за јавну набавку.  
Достављено пуномоћје мора обавезно да има свој број и датум, да буде потписано и оверено 
од стране овлашћеног лица понуђача.    
Поступку преговарања могу приступити законски заступници понуђача или друга 
овлашћена лица са пуномоћјем у коме мора бити наведено: 
 да су овлашћена да у име и за рачун понуђача предузимају све радње у преговарачком 

поступку, са клаузулом да могу понудити и нижу укупну цену од иницијално 
понуђене укупне цене, наведене у достављеној понуди за јавну набавку број П.П. 10/20 

 да могу потписати, потврдити исправку рачунске грешке. 
 
3)  Поступак преговарања: Комисија за  јавну набавку ће са овлашћеним представницима 
понуђача водити поступак преговарања око укупне понуђене цене.Преговарање ће се 
обавити писаним путем, у три круга, у којима ће се понуђачи који учествују у поступку 
преговарања писмено изјашњавати о укупној понуђеној цени. а који подаци ће бити 
констатовани у Записнику о преговарању. 
 
Коначном укупном понуђеном ценом сматраће се укупна понуђена цена понуђача 
наведена на прописаном документу - обрасцу у трећем кругу преговарачког поступка. 
 
Напомена: Поступак преговарања води се на обрасцима који чине саставни део 
Записника о поступку преговарања – за сваки круг изјашњавања о елементу о којем се 
преговара сваком од понуђача који у чествује у преговарачком поступку биће додељен 
образац са називом круга преговарања, а који треба попутити. 
 
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ПОНУЂАЧИ НЕ МОГУ ПОНУДИТИ ВЕЋУ 
ЦЕНУ ОД ЦЕНЕ НАВЕДЕНЕ У ИНИЦИЈАЛНОЈ ПОНУДИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ П.П. 10/20.  
 
По завршеном поступку преговарања, уколико је понуђач/чи променио/ли укупну понуђену 
цену,као елемент преговарања у поступку преговарања, у односу на понуђену ценуиз 
поднете понуде, у обавези је да у року од једног  дана достави/е попуњен и потписан нови 
образац понуде (образац понуде након поступка преговарања), усаглашен са промењеним 
елементом о којем се преговарало, и то до 14:00 часова (без обзира на начин достављања). 
Обазац понуде након поступка преговарања чини саставни део конкурсне документације. 
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Након спроведеног поступка преговарања, Комисија за јавну набавку врши преглед и 

стручну оцену понуда и сачињава Извештај о стручној оцени понуда, у складу са 

критеријумом за доделу уговора: Најнижа понуђена цена, на основу којег Наручилац 

доноси Одлуку у предметном поступку јавне набавке. 

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА 
 

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 25 дана 
од дана јавног отварања понуда. 

Напомена:Понуђачи су дужни да прате Портал јавних набавки РС и интернет 
страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о резултатима поступка. 
Наручилац је обавезан да  Одлуку у вези са овом јавном набавком објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 

 
ЗАКЉУЧЕЊЕУГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року 
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не 
може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 
заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем и наплати 
средство за озбиљност понуде од понуђача који је одбио да потпише уговор. 

Напомена: У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може да закључи 
уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а на 
основу члана 112. став 2. тачка 5. ЗЈН. 
Разлозизбогкојихсеможеодустатиоддоделеуговора: 

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 2. 
Закона о јавним набавкама. 

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. 

 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

           Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача ако у уговореном року настану 
околности више силе коју признају постојећи прописи, елементарне непогоде, услед прекида рада 
изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач или из безбедносних разлога 
повезаних са извођењем радова (одрон депонованог отпада, акумулација процедних вода, пожар, дим 
и слично). 

У случају наступања околности из претходног става извођач је дужан да благовремено поднесе 
образложени захтев за продужење рока за извођење радова, са доказима о времену трајања околности 
које узрокују продужење рока, уз обавезно достављање извештаја стручног надзора о наведеним 
околностима. 

Уговорне стране су обавезне да о продуженом року, сачине анекс уговора, у складу са чланом 
115. Закона о јавним набавкама.  
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
- у току поступка јавне набавке: 
 
1.  Понуђач - Извођач радова се обавезује да уз Понуду достави Граду - инвеститору 
оригинал сопствену бланко меницу за озбиљност понуде: бланкосопственаменица, 
прописно потписана (оригиналним потписом) и оверена, са копијом картона депонованих 
потписа, копијом овереног ОП обрасца, оригиналним меничним овлашћењем са роком 
важности до истека понуђеног рока важности понуде, потписаним оригиналним потписом 
лица које је потписало меницу (Образац 13 – Менично овлашћење), насловљеним на Град 
Београд - Градска управа града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине, у 
износу 2% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ, са клаузулом „без протеста“ и 
листингом са сајта Народне банке Србије, као доказом да је меница регистрована. 
 Понуђач није дужан да достави доказ који је јавно доступан - листинг са сајта 
Народне банке Србије којим се потврђује да је меница регистрована. 

 Оригинал бланко соло меница за озбиљност понуде, предаје се уз понуду. Уколико 
понуђач уз понуду не достави меницу за озбиљност понуде на начин предвиђен Конкурсном 
документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 Наручилац ће уновчити ову меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека 
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, понуђач коме је 
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, понуђач коме је 
додељен уговор не поднесе средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење 
посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА (након закључења уговора у 
поступку јавне набавке) 
 

1. За добро извршење посла 

Понуђач - Извођач радова се обавезује дау року од 3 дана од  дана закључења 
уговора, достави Граду - инвеститору оригинал сопствену бланко меницу за добро 
извршење посла, која мора бити, прописно потписана (оригиналним потписом) и 
оверена, са копијом картона депонованих потписа, копијом овереног ОП обрасца, и 
оригиналним меничним овлашћењем потписаним оригиналним потписом лица које 
је потписало меницу насловљеним на Град Београд - Градска управа Града Београда – 
Секретаријат за заштиту животне средине, у износу 10% од укупне вредности из 
члана 13. уговора , са клаузулом „без протеста“ и листингом са сајта Народне банке 
Србије, као доказом да је меница регистрована, са роком важности 90 (деведесет) дана 
дужим од дана закључења овог уговора. 

  
2.За отклањање недостатака у гарантном року 

 
 Понуђач - Извођач радова се обавезује да, у тренутку записничке примопредаје 

радова, преда Граду - инвеститору банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, 
неопозива, без права протеста и доказивања насловљена на Град Београд - Градска управа 
Града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине.   

 Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року издаје се у висини 
од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ, а важност исте почиње да тече од дана 
извршене примопредаје радова, са роком важности који је 20 дана дужи од уговореног 
гарантног рока. 

 Град - инвеститор ће активирати банкарску гаранцију уколико Извођач радова у току 
трајања гарантног рока не отклони недостатке на изведеним радовима. 
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3. Полису осигурања објекта у санацији, полису осигурања од професионалне 

одговорности извођача и полису осигурања од одговорности према трећим лицима и 
стварима, која мора обухватити целокупан понуђен период за извођење радова, у оригиналу 
или копији, у свему према важећим законским прописима. Полисе се достављају у року од 1 
(једног) дана од дана  потписивања уговора. 

Понуђач - Извођач може доставити и само једну полису осигурања која обухвата 
осигурање објекта у санацији, осигурање од професионалне одговорности извођача и 
осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице 
које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету због 
поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, 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 ЗЈН 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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
ЗЈН 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. члана 149. ЗЈН, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
            После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка јавне 
набавке рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки РС. 

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 за заштиту права којим се 
оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације, 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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члама 150. ЗЈН. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом 
захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки РС, најкасније у року од 2 дана од 
дана пријема захтева за заштиту права.  

У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о 
додели уговора, одлуку о обустави поступка, нити може  закључити уговор о јавној 
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 
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Одговорно лице Наручиоца може донети одлуку да Наручилац предузме активности 
из напред наведене алинеје пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, 
када би задржавање активности Наручиоца у поступку јавн е набавке, односно у извршењу 
уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању Наручиоца 
које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за 
заштиту права наведе да зауставља даље активности у  поступку јавне набавке. 

 
Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права. 
 Захтев за заштиту права садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу Наручиоца;  
3) податке о јавној набавкци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане 
чланом 151. став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Наручилац доставља подносиоцу 
захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. 

Против закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у 
року од 3  дана од дана пријема закључка понети жалбу Републичкој комисији, док копију 
жалбе истовремено доставља Наручиоцу. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за 

заштиту права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.  
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права 

мора Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите 
права.  

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.  
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно 

Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 
 Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; 
у даљем тексту: ЗЈН) 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 рачун буџета Републике Србије, 
број 840-30678845-06 уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу са 
Упутством о уплати таксе, издатом од стране Републичке комисије за заштиту права у 
постпцима јавних набавки.(Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: 
"Упутство о уплати таксе"). 
 Чланом 156. став 1. тачка 3) прописано је да је подносилац захтева за заштиту права 
дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у 
износу од 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и 
ако процењена вредност јавне набавке већа од 120.000.000,00 динара. 
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Чланом 156. став 1. тачка 6) прописано је да је подносилац захтева за заштиту права 
дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу од 0,1% 
процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен 
уговр, ако се захтевза заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност 
већа од 120.000.000,00 динара. 
 
Детаљно упутство о Потврди из члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН (преузето са званичног 
сајта Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки). 
 

УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН прихватиће се: 
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
а) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
б) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преднос средстава реализован, као и 
датум извршења налога. 
в) износ  таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
г) број рачуна: 840-30678845-06; 
д) шифру плаћања: 153 или 253; 
ђ) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набаке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
е) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
ж) корисник: буџет Републике Србије 
з) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
и) 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 тачкама: а) и и), 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. 
 
Напомена: Посебно је значајно да се код назначавања сврхе уплате подаци упишу оним 
редоследном како је то приказано у тачки 1. подтачка е). Код назнаке: позив на број уписује 
се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је 
препорука да се код назначивања избегава употреба размака и занкова као што су: () / \ „ « | 
* и слично. 

УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе" – 
у делу: уплата таксе из иностранства). 
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Образац 1 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
на основу члана 75. став 1. тачке 1), 2) 4) и 5) ЗЈН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Датум:                                                                                          Понуђач: 
 
 
     ___________________                                                            ________________________ 
 
 
 

     
Ред. 
број 

Документ 

Прилог уз 
понуду 

(заокружити 
одговарајуће) 

Интернет адреса 
на којој се 

документ може 
преузети 

(у случају 
недостављања 
документа уз 

понуду) 

1. 
Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда 

ДА         НЕ 

 

2. 

Потврда надлежног органа да понуђач и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела таксативно наведених у члану 75. 
став 1. тачка 2. ЗЈН 

ДА         НЕ 

 

 
3. 

Потврда надлежног пореског органа да је понуђач 
измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште на њеној 
територији 

ДА         НЕ 

 

4. 
 

Решење о упису у регистар понуђача 
 

ДА         НЕ 
 

 

 
5. 
 

Решење/а о поседовању дозвола издатих од 
стране  Министарства надлежног за послове 
грађевинарства: 
 а) пројекти грађевинских конструкција за 
регионалне депоније, односно депоније за 
одлагање неопасног отпада за подручје настањено 
са преко 200.000 становника (П180Г1), 
б) хидротехнички пројекти за регионалне 
депоније, односно депоније за одлагање неопасног 
отпада за подручје настањено са преко 200.000 
становника (П180Г3), 
в) извођење грађевинских конструкција за 
регионалне депоније, односно депоније за 
одлагање неопасног отпада за подручје настањено 
са преко 200.000 становника (И180Г1) 
г) извођење радова на хидротехничким објектима 
за регионалне депоније, односно депоније за 
одлагање неопасног отпада за подручје настањено 
са преко 200.000 становника (И180Г3) 

 
ДА         НЕ 
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Образац 2 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

 
 

 
Овлашћено лице -_________________________________________________ (уписати име 

и презиме овлашћеног лица) привредног друштва 
_____________________________________________________ 

(уписати назив привредног друштва или другог облика организовања или назив 
предузетника) изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да поштује 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде у поступку јавне набавке број П.П. 10/20: 
Санација потпорне грађевине на депонији Винча, а коју су расписали Град Београд и 
ЈКП Градска чистоћа Београд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Датум:                                                            Понуђач: 
 
 
     ___________________                                                        _______________________ 
 
 
 
 
Напомене: 
 
Уколико се подноси заједничка понуда,потребно је да се наведени образац Изјаве 
фотокопира у довољном броју примерака и попуниза сваког члана групе понуђача.  
Сваки члан групе понуђача потписује свој примерак изјаве. 
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Образац 3 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) дајем 
следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 

 
 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач 
______________________________________________________________________________
________понуду у поступку јавне набавке број П.П. 10/20: Санација потпорне грађевине 
на депонији Винча, подноси независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
 
 
 
 
                Датум:                                                            Понуђач: 
 
 
     ___________________                                                      _______________________ 
 
 
 
 
 
Напомена:Уколико се подноси заједничка понуда,потребно је да се овај образац изјаве 
фотокопира у довољном броју примерака и попуниза сваког члана групе понуђача.  
Сваки члан групе понуђача потписује свој примерак изјаве. 
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Образац 4 

П О Н У Д А  
 

Понуда број _____________________ од ____________________ године  за јавну набавку 
радова број П.П. 10/20: Санација потпорне грађевине на депонији Винча,за коју су 
Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација објављени дана 29.06.2020. 
године на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и интернет 
страници Наручиоца – ЈКП ,,Градска чистоћа“. 
 

Назив понуђача  

Адреса и седиште понуђача  

Структура правног лица (заокружити одговарајуће):     а) микро        б) мало      в) средње       г) 
велико 

Матични број  ПИБ:  

Овлашћено лице  

Особа за контакт  

Е-маил  

Број телефона/телефакса  

Број рачуна понуђача  

Понуда се подноси: (заокружити) 
а) самостално          б) понуда са подизвођачем:                        в) заједничка понуда 

Укупна понуђена цена  без ПДВ за послове који чине предмет 
јавне набавке П.П. 10/20 (1+2+3) износи:  

 

1. 
 

Понуђена цена за израду Пројекта за извођење (ПЗИ) 
санације  
потпорне грађевине на депонији Винча са Планом  
превентивних мера за санацију потпорне грађевине на  
депонији Винча (без ПДВ)   

 

          
2. 

Понуђена цена за извођење радова на санацији потпорне  
грађевине на депонији Винча по систему „кључ у руке“ 
(без ПДВ)   

 

3. 
 

Понуђена цена за израду Пројекта изведеног објекта 
(ПИО) за  
целокупан објекат потпорне грађевине на депонији 
Винча(без ПДВ)   

 

Рок важења понуде (не краће од 90 дана ) од дана отварања 
понуда 

 

Рок и начин извођења радова: Извођач је дужан да Пројекат за извођење (ПЗИ) санације потпорне 
грађевине на депонији Винча са Планом превентивних мера за санацију потпорне грађевине на депонији 
Винча, достави Граду – инвеститору, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог 
уговора.  
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Извођач је дужан да радове заврши најкасније до 1.10.2020. године и до истог датума достави Пројекат 
изведеног објекта (ПИО) за целокупан објекат потпорне грађевине на депонији Винча. Извођач радова биће 
уведен у посао у року од 1 (једног) дана од дана закључења уговора а дан увођења у посао се констатује у 
листу Грађевинског дневника.   

 
Гарантни рок на изведене радове износи _______  месеца (минимум 36 месеци), рачунајући од дана 

примопредаје изведених радова. 

Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантни рок за те 
радове важи гарантни рок одређен тим прописом. 

За уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, рачунајући од дана 
примопредаје. Извођач је обавезан да на дан примопредаје радова записнички преда Граду - инвеститору све 
гарантне листове за уграђену опрему. 

 
Начин и рок плаћања:Плаћање ће се извршити на основу испостављене/их привремене/их ситуације/а и 

окончане ситуације.  

Град - инвеститор се обавезује да Извођачу плати уговорену цену по привременој/им ситуацији/јама и 
окончаној ситуацији у року не дужем од 45 дана од дана достваљања ситуација. 

Тражени гарантни рок из овог обрасца  мора бити недвосмислено прецизиран, у супротном 
уколико понуђач непрецизно одреди рок (од-до, око и сл.), понуда ће се сматрати 
неприхватљивом. 

Понуђач је упознат са садржином Пројектног задатка који је саставни део Понуде и Понуда је 
сачињена у складу са Пројектним задатком. 

               
             Датум                                                                                                             Понуђач: 
 
 ___________________                                                                    ________________________________     
 

 
Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са Подизвођачем или понуду подноси група 
понуђача, саставни део обрасца понуде чини и Образац број 5 (Подаци о Подизвођачу) 
односно Образац број 6 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди). 
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Образац 5 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 
 
У вези са позивом за подношење понуда у преговарачком поступку за јавну набавку 
радова број П.П. 10/20: Санација потпорне грађевине на депонији Винча 

 
 
 
 
Назив: _____________________________________________________________________________ 

Седиште:___________________________________________________________________________ 

Матични број: ________________________________ ПИБ: _________________________________ 

Овлашћено лице: ____________________________________________________________________ 

Особа за контакт: ____________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________  Телефакс: _____________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

Број рачуна: ________________________________________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен Подизвођачу износи ___% . 
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:  
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
           Датум:                                                                 Понуђач: 
 
 
     ___________________                                                                _______________________________ 
 
 
 
 
 
Напомене: 
- Образац попуњава само понуђач који наступа са Подизвођачем. 
- Образац фотокопирати у потребном броју примерака.  
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Образац 6 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
 
У вези са позивом за подношење понуда у преговарачком поступку за јавну набавку 
радова број  П.П. 10/20: Санација потпорне грађевине на депонији Винча 
 
 
 
 
Назив: _____________________________________________________________________________ 

Седиште:___________________________________________________________________________ 

Матични број: ________________________________ ПИБ: _________________________________ 

Овлашћено лице: ____________________________________________________________________ 

Особа за контакт: ____________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________  Телефакс: _____________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

Број рачуна: ______________________________________________________________________ 

 
 
 
                 Датум:                                          Понуђач - учесник у заједничкој 
                                                    понуди: 
 
 
     ___________________                                                  ________________________________ 
 
 
 
 
 
Напомена: образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају 
је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави 
за сваког понуђача који учествује у заједничкој понуди. 
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Образац 7 

 ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА  
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да су у време подношења 
понуде за јавну набавку број П.П. 10/20: Санација потпорне грађевине на депонији Винча  
 
доле наведена лица у радном односу код понуђача, односно радно ангажовано по другом основу: 
 
 
1. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица, стручна спрема  -  лиценца 410). 
 
2. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица, стручна спрема  -  лиценца 410). 
 
3. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица, стручна спрема  -  лиценца 410). 
 
4. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица стручна спрема  - лиценца 410) 
 
5. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица,  стручна спрема  -  лиценца 310). 
са високом стручном спремом – лиценца 310 ) 
 
6. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица,  стручна спрема  -  лиценца 310). 
 
7. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица,  стручна спрема  -  лиценца 313). 
 
8. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица,  стручна спрема  -  лиценца 313). 
 
9. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
10. _______________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
11. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
12. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
13. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
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14. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
15. ______________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 

 
16.________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
17.________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
18.________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
19.________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
20.________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
21. ______________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
22.________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
23.________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
24. ______________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
25. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
26. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
27. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
28 ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
29. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
30. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
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31. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
32. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
33. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
34. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
35. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
36. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
37. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
38. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
13. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
39. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
40. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
41. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
42. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
43. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
44. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
45. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
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46. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
47. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
48. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
49. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
50. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
51. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
52. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
33. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
54. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
55. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
56. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
57. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
58. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
59. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
60. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
61. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
62. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
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63. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
64. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
65. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
66. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
67. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
68. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
69. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
70. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
71. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
72. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
73. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
74. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
75. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
76. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
77. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
78. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
79. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
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80. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
81. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
82. ________________________________________________________________________________, 
((уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
83. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
84. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
85. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
86. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
87. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
88. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
89. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
90. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
91. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
92. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
93. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
94. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
95. _______________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
96. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
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97. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
98. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
99. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
100. ________________________________________________________________________________, 
(уписати име и презиме радно ангажованог лица и на којим пословима је ангажован) 
 
 
 

 
 
 
 

     Датум:                                                                                           Понуђач: 
 

___________________                                                    ______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
 

- Образац фотокопирати у потребном броју примерака.  
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Образац 8 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо 
структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број __________________ од 

__________________ године,  у преговарачком поступку јавне набавке број П.П. 10/20: 

Санација потпорне грађевине на депонији Винча. 
 

Редни 
број 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

УКУПНО динара: 
 

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде) 
 
 

Напомена 1: 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 2: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину 
понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен и потписан Образац 
трошкова припреме понуде (Образац 8), сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду 
трошкова 
 
 
           Датум:                                                                Понуђач: 
 
 
___________________                                                                    _______________________________ 
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Образац 9 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  
 
у поступку јавне набавке број П.П. 10/20: Санација потпорне грађевине на депонији Винча 
 

No Број 
уговора 

Датум завршетка  радова 
односно израде пројектне 

документације или 
техничке контроле 

пројектне документације 

Вредност 
уговорених радова 
који су извршени 

у захтеваном 
временском периоду 

(без ПДВ) / израђене 
пројектне 

документације/техничке 
контроле пројектне 

документације 

Наручилац/инвеститор 
код кога су 

извршени радови 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

 
Понуђач попуњава дату табелу подацима који се тичу извршених радова који су предмет набавке/ 
израђених пројектних документације или техничких контрола пројектних документација. 
Захтевани подаци морају се односити на период од претходних  5 година за радове и услуге 
израде пројектне документације или техничке контроле пројектне документације (до дана 
подношења понуде за предметну јавну набавку). 
 
Датум:                                                                                          Понуђач: 
 

___________________                                              ____________________________ 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака 
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 Образац 10 

Образац потврде референтног Наручиоца/инвеститора  
 

Назив инвеститора: __________________________________ 

Седиште:____________________________________________ 

Улица и број:________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________ 

Матични број: _______________________________________ 

ПИБ:________________________________________________ 

 
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам,  
 

П О Т В Р Д У 
да је понуђач ___________________________________________________________  
( назив и седиште понуђача )  
у току, претходних пет година (2015, 2016, 2017, 2018, и 2019) рачунајући  до дана 

подношења понуде за предметну јавну набавку успешно извршио уговоре о извођењу 

грађевинских радова без примедби наручиоца по уговору 

______________________________________________________________________________   
(навести датум и заводни број уговора код инвеститора) 

на објекту____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________, 
  (навести адресу и намену објекта) 
 

 у укупној вредности радова од _____________________ динара без ПДВ-а, који су 

завршени окончаном ситуацијом број ____ од дана _________ године. 

Потврда се издаје на захтев понуђача ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
                                                   (назив и седиште понуђача ) 
 
који је  у свему како је уговорено без примедби наручиоца/инвеститора извео предметне радове. 
Ова потврда се издаје именованом понуђачу ради учешћа у јавној набавци П.П. 10/20: Санација 
потпорне грађевине на депонији Винча и у друге се сврхе не може користити.  
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
Место: ____________     Овлашћено лице наручиоца/инвеститора 
 
Датум : ____________   __________________________  
 
Понуђач ће образац потврде копирати у потребном броју примерака и доставити уз своју понуду 
за све инвеститоре из референтне листе појединачно. У прилогу овог обрасаца понуђачи су 
дужни да доставе и копију уговора чијом успешном реализацијом су оставрили овај услов 
пословног капацитета као и копију комплетне окончане ситуације. 
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Образац 10а 

Образац потврде референтног Наручиоца/инвеститора  
 

Назив инвеститора: __________________________________ 

Седиште:____________________________________________ 

Улица и број:________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________ 

Матични број: _______________________________________ 

ПИБ:________________________________________________ 

 
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам,  
 

П О Т В Р Д У 
 

да је понуђач ___________________________________________________________  
( назив и седиште понуђача )  
у току, претходних пет година (2015, 2016, 2017, 2018, и 2019) рачунајући  до дана подношења 
понуде за предметну јавну набавку успешно извршио уговоре о изради пројектне документације 
или техничкој контроли пројектне документације без примедби наручиоца по уговору 
____________________________________________________________________________________  
(навести датум и заводни број уговора код инвеститора) 
на објекту ____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________, 
(навести адресу и намену објекта) 
 у укупној вредности услуга израде пројектне документације/техничке контроле пројектне 
документације  од _____________________ динара без пдв-а, који су завршени издавањем 
дозволе број __________________ од дана _________ године.Потврда се издаје на захтев 
понуђача 
_________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                 (назив и седиште понуђача ) 
Који је  у свему како је уговорено без примедби инвеститора урадио предметну пројектну 
документацију,односно извршио техничку контролу пројектне документације. Ова потврда се 
издаје именованом понуђачу ради учешћа у јавној набавци П.П. 10/20: Санација потпорне 
грађевине на депонији Винча и у друге се сврхе не може користити.  
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
Место: ____________     Овлашћено лице наручиоца/инвеститора 
 
Датум : ____________   __________________________  
 
Понуђач ће образац потврде копирати у потребном броју примерака и доставити уз своју понуду 
за све инвеститоре из референтне листе појединачно. У прилогу овог обрасаца понуђачи су 
дужни да доставе и копију уговора чијом успешном реализацијом су оставрили овај услов 
пословног капацитета као и копију фактуре и решења о издатој дозволи.
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Образац 11 

Образац потврде о извршеном обиласку локације 
 

 
 
Заинтересовани понуђач, ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ (навести 
пун назив и адресу фирме, матични број и ПИБ) је по извршеној пријави дана __________.2020. 
године, коју је наручилац примио на e-mail: tenderi@gradskacistoca.rs/goranjeftenic@gradskacistoca.rs 
дана _______________________(или преко писарнице) _______________ (датум пријема пријаве), 
извршио обилазак локације дана _____________ године у  

времену од ____ часова до _____ часова.  

Обиласку је у име заинтересованог понуђача присуствовао 
______________________________________________________________________________________ 
(име и презиме представника, заинтересованог лица). 

Приликом обиласка представник заинтересованог понуђача се детаљно упознао са условима за 
извођење радова и сагледао све посебне захтеве наручиоца изложене у техничкој спецификаији и 
пројектном задатаку конкурсне документацијеза јавну набавку радова број П.П. 10/20: Санација 
потпорне грађевине на депонији Винча. 

 

Обилазак је обавезан због детаљног упознавања са свим техничким захтевима наручиоца 
изложеним у пројектном задатаку. 

 
 
У _________________, дана ________.2020.године 
 
 
 
Овлашћено лице понуђача                                                           За Комисију за ЈН ПП 10/20 
 
_______________________________                                   ______________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
Понуђач је у обавези да попуни и потпише модел уговора и исти достави у понуди 

 
 

У Г О В О Р  
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  

 

1. НАРУЧИОЦИ:  

ГРАД БЕОГРАД– ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, Секретаријат за заштиту животне 
средине, Масарикова бр. 5/11, кога заступа заменик начелника Граске управе Града  Београда– 
секретар Секретаријата за заштиту животне средине Ивана Вилотијевић (у даљем тексту: Град - 
инвеститор). 

и  

JКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”, Београд, ул. Мије Ковачевића број 4, које заступа директор Марко 
Попадић, маст. политик. (у даљем тексту: ЈКП) 

 

2. _____________________________________________(у даљем тексту: Извођач) 
 
Уколико је поднета заједничка понуда: 

2. Група понуђача:                                                                  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________  (навести тражене податке за сваког члана групе понуђача), које на основу 
Споразума Групе понуђача, број:   од    године, заступа                                        _________________        
(навести назив и адресу члана који заступа Групу понуђача), кога заступа  ___                                     
(навести име, презиме и функцију одговорног лица члана Групе понуђача) (попуњава Понуђач) 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Санација потпорне грађевине на депонији Винча  
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 На основу Уредбе Владе РС ради спречавања продуженог штетног дејства непогоде 
утврђене државним програмом помоћи и обнове, 2018. године, Град Београд је, 
спровео поступак јавне набавке за извођење радова на изградњи бране на депонији 
Винча (потпорне грађевине), а у складу са чланом 143. Закона о планирању и 
изградњи;  

 Град Београд је исходовао грађевинску дозволу код Министарства грађевине, 
саобраћаја и инфраструктуре (број 351-02-00322/2019-07 (ROP-MSGI-5396-CPI-
12/2019 од 13.11.2019. године);  

 да су Град и ЈКП, као наручиоци, на основу Одлуке о спровођењу поступка јавне 
набавке од стране више наручилаца заведена у Секретаријату под V-06 број 404-
12/20 од ____ 2020. године и  ___________ код ЈКП, у  складу са чланом 36. став 1. 
тачка3) и чланом 50. Закона о јавним набавкама, а на основу Мишљења Управе за 
јавне набавке број 404-02-3465/20 од  22.06.2020. године спровели преговарачки 
поступак без објављивања позива за подношење понуда;(попуњава Наручилац) 

 да је закључцима Градоначелника број 404-____________/20-Г од _____.2020. године 
дата сагласност за закључење уговора са Извођачем, (попуњава Наручилац) 
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   да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних страна. (попуњава 
Наручилац) 

 
 

Члан 1. 
Извођач се обавезује да послове који су предмет овог уговора изврши, у свему према 

усвојеној Понуди Извођача број_____________ од __________________и Пројектном задатку, које 
чине саставни део овог Уговора.(попуњава Понуђач) 
(У случају да Извођач ангажује подизвођача/е): 

За реализацију предмета Уговора, Извршилац ангажује подизвођача/е: 
-        (назив и адреса подизвођача), 
-        (назив и адреса подизвођача), 
-          (назив и адреса подизвођача). 

Наведени подизвођачи ће у оквиру уговорених услуга, извршити следеће делове предмета 
услуге:   
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ , који 
чине   % од укупне вредности уговорених услуга (највише до 50%) и извршиће их својим средствима и 
својом радном снагом. (попуњава Понуђач) 

Извођач у потпуности одговара Граду- инвеститору и ЈКП за извршење уговорених обавеза. 
 

Члан 2. 
Обавеза Извођача је израда Пројекта за извођење (ПЗИ) санације потпорне грађевине на 

депонији Винча са Планом превентивних мера за санацију потпорне грађевине на депонији Винча, и 
извођење радова на санацији потпорне грађевине на депонији Винча,  по систему „кључ у руке“. 

 
Пројектна документација обухвата: 

 Пројекат за извођење (ПЗИ) санације потпорне грађевине на депонији Винча са Планом 
превентивних мера за санацију потпорне грађевине на депонији Винча сачињен на основу 
израђеног пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) број 351-02-00322/2019-07 (ROP-MSGI-5396-
CPI-12/2019 од 13.11.2019. године, као и Елабората о геотехничким условима изградње за 
санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније Винча, Хидрозавод ДТД ад Нови 
Сад, мај 2018. године који је део ПГД, поштујући све промене стања подлоге на терену настале 
након издавања дозволе; 

 Пројекат изведеног објекта (ПИО) за целокупан објекат потпорне грађевине на депонији Винча, 
након завршетка радова. 

Пројекат за извођење (ПЗИ) санације потпорне грађевине на депонији Винча са Планом 
превентивних мера за санацију потпорне грађевине на депонији Винча и Пројекат изведеног објекта 
(ПИО) за целокупан објекат потпорне грађевине на депонији Винча, Извођач ће испоручити Граду - 
инвеститору у укупно 4 (четири) аналогна примерка.  

Пројектну документацију испоручити Граду - инвеститору и у дигиталној форми на CD-u 3 
(три) примерка у следећем облику: 

 Технички опис, техничке услове извођења радова и прорачуне у формату Word - DОС; 
 Предмер и предрачун у формату Excel - XLS; 
 Графички прилози и ситуације у формату Auto Саd – DWG. 

 
Пројектну документацију у дигиталном облику испоручити дигитално потписану. 

Извођач је дужан да радове изведе у свему према Пројектном задатку који је саставни део овог 
уговора и Пројекту за извођење (ПЗИ) санације потпорне грађевине на депонији Винча са Планом 
превентивних мера за санацију потпорне грађевине на депонији Винча, прихваћеном од Комисије за 
квалитативни и квантитативни пријем у смислу члана 9. овог уговора. 
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Извођач  је дужан да радове изведе својим средствима и својом радном снагом, у складу са 
важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, инвестиционо - техничком 
документацијом и овим уговором, као и да по завршетку радова изведене радове преда Граду - 
инвеститору и ЈКП. 

 
Члан 3.  

Пре почетка извођења радова Извођач ће именовати Одговорног извођача радова, Одговорног 
пројектанта, лице за безбедност и здравље на раду и координатора за безбедност и здравље на раду и 
акт  о именовању наведених лица доставити Граду - инвеститору. 

 
Одговорни извођач обавезан је да поред обавеза из члана 152. став 8. Закона о планирању и 

изградњи, изврши и следеће обавезе: 

1) да буде присутан на градилишту у свим фазама извођења радова; 
2) да координира, организује и руководи радом свих осталих одговорних извођача радова и 

обезбеди њихово присуство на градилишту за време извођења радова из њихове стручне 
надлежности; 

3) да за све време трајања извођења радова располаже информацијама битним за реализацију 
уговора; 

4) да као представник Извођача комуницира са представницима Града - инвеститора и ЈКП 
овлашћеним за праћење реализације уговора.   

У случају потребе за изменом одговорног извођача радова или одговорног пројектанта, 
Извођач је у обавези да, пре достављања акта о одређивању новог одговорног извођача радова или 
одговорног пројектанта, претходно писаним путем обавести Град - инвеститора о разлозима измене 
напред наведеног одговорног извођача или одговорног пројектанта и пружи доказе о томе да 
новоименованa лица испуњавају све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да је 
запослен или ангажован по другом правном основу код Извођача. 

 
Извођач је дужан, да поступа у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и 

Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, а посебно да: 

1) све време извођења радова спроводи и унапређује мере безбедности и здравља на раду лица 
која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради 
спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом; 

2) поступа по свим наложеним мерама лица за безбедност и здравље на раду и координатора за 
безбедност и здравље на раду. 

 
Град - инвеститор, ЈКП и Извођач ће непосредно сарађивати и консултовати се све време у 

току реализације Уговора. 
 

Члан 4. 
 Град - инвеститор и ЈКП су дужни да извођача уведу у радове у року од 1 (једног) дана од 

дана закључења овог уговора. 

Увођење Извођача у радове стручни надзор констатује уписом у грађевински дневник. 

Даном увођења у радове, Извођачу почиње да тече рок за извођење радова. 

Уколико Извођач не започне радове даном увођења у радове, Град - инвеститор и ЈКП ће 
оставити накнадни рок до 3 дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не 
започне радове, Град - инвеститор и ЈКП могу раскинути овај Уговор, уз активирање финансијског 
средства обезбеђења за добро извршење посла у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, 
до износа стварне штете.  

Извођач је дужан да: 
 припремне радове, до прихватања Пројекта за извођење (ПЗИ) санације потпорне грађевине на 

депонији Винча са Планом превентивних мера за санацију потпорне грађевине на депонији 
Винча, изводи у складу са Пројектом за грађевинску дозволу (ПГД) број 351-02-00322/2019-07 
(ROP-MSGI-5396-CPI-12/2019 од 13.11.2019. године; 

 омогући вршење стручног надзора над извођењем радова; 
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 поступи по свим писаним примедбама Града – инвеститора, ЈКП и стручног надзора на 
квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама 
отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте; 

 у случају да Извођач не испуњава динамику извођења радова, обавезан је да по налогу 
стручног надзора или Града – инвеститора и ЈКП, уведе у рад више смена, продужи смену, или 
уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну накнаду за то. 
 

Члан 5. 
Извођач је дужан да Пројекат за извођење (ПЗИ) санације потпорне грађевине на депонији 

Винча са Планом превентивних мера за санацију потпорне грађевине на депонији Винча, достави 
Граду – инвеститору најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора.  

Извођач је дужан да радове који су предмет овог уговора заврши најкасније до 1.10.2020. 
године и до истог датума достави Пројекат изведеног објекта (ПИО) за целокупан објекат потпорне 
грађевине на депонији Винча.   

Извођач се обавезује да током извођења радова, а најкасније до 5. у месецу којем претходи месец у 
којем су радови изведени, достави Граду – инвеститору привремену/е ситуацију/е, а након завршетка 
свих радова достави окончану ситуацију, уз које доставља и: 

 фотокопије листова грађевинског дневника, обострано потписане и оверене од 
Извођача и стручног надзора,  

 фотокопије листова грађевинске књиге, за све изведене позиције приказане у 
привременој/им  ситуацији/јама, односно окончано ситуацији, овереној/им од стручног 
надзора. 

Извођач је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре завршетка свих радова, писаним путем обавести 
Град - инвеститора и ЈКП о року завршетка радова и спремности за примопредају радова.   

Обавеза Извођача у погледу реализације предмета овог уговора сматра се извршеном тек када 
одговорна лица Града - инвеститора и ЈКП, по препоруци Комисије за квантитативни и квалитативни 
пријем и Комисије за пријем радова својим парафом у Записницима из члана 9. овог уговора, потврде 
да су обавезе Извођача из члана 2. овог уговора прихваћене, о чему обавештава Извођача. 

 
Члан 6. 

 Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача ако у уговореном року 
настану околности више силе коју признају постојећи прописи, елементарне непогоде, услед прекида 
рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач или из безбедносних разлога 
повезаних са извођењем радова (одрон депонованог отпада, акумулација процедних вода, пожар, дим 
и слично). 

У случају наступања околности из претходног става извођач је дужан да благовремено поднесе 
образложени захтев за продужење рока за извођење радова, са доказима о времену трајања околности 
које узрокују продужење рока, уз обавезно достављање извештаја стручног надзора о наведеним 
околностима. 

Уговорне стране су обавезне да о продуженом року, сачине анекс уговора, у складу са чланом 
115. Закона о јавним набавкама.  

 
Члан 7. 

Град - инвеститор ће на дан потписивања овог уговора доставити Извођачу следећу постојећу 
пројектно – техничку документацију: 

 Геолошко – геотехничку документацију за потребе израде плана детаљне регулације 
санитарне депоније „Винча“, Урбанистички завод Београда, 2015. године, 

 Елаборат о геотехничким условима изградње за санацију клизишта депоније и стабилизацију 
дела депоније Винча, Хидрозавод ДТД ад Нови Сад, мај 2018. године, 

 Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу потпорне грађевине на депонији Винча, 
Хидрозавод ДТД ад Нови Сад, јун 2019. године, 

 Пројекат за извођење за изградњу потпорне грађевине на депонији Винча, Хидрозавод ДТД 
ад Нови Сад, јун 2019. године. 
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Члан 8. 
Град - инвеститор ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова,који представља Град - 

инвеститора по свим техничким и другим питањима у реализацији овог уговора. 

Све писане инструкције или писани налози стручног надзора обавезни су за Извођача као да 
их је дао Град - инвеститор.  

Извођач је дужан да по примедбама датим од стручног надзора поступи одмах.  

Ако је Извођач незадовољан неком одлуком стручног надзора има право да о овоме обавести 
Град - инвеститора који ће потом одобрити, одбити, или променити одлуку у року од 3 (три) дана од 
дана добијања захтева. 

Одлука Града - инвеститора је обавезна за Извођача.   

Уколико Град - инвеститор у напред означеном року не одговори на приговор Извођача, 
сматраће се да се  са истим није сагласио.  

 
Члан 9. 

Комисија за квалитативни и квантитативни пријем, образована од представника Града - 
инвеститора и ЈКП,  у року не дужем од 3 (три) дана од дана достављања Пројекта за извођење (ПЗИ) 
санације потпорне грађевине на депонији Винча са Планом превентивних мера за санацију потпорне 
грађевине на депонији Винча и  Пројекта изведеног објекта (ПИО) за целокупан објекат потпорне 
грађевине на депонији Винча, је дужна да сачини засебан Записник о пријему Пројекта за извођење 
(ПЗИ) санације потпорне грађевине на депонији Винча са Планом превентивних мера за санацију 
потпорне грађевине на депонији Винча и засебан Записник о Пројекту изведеног објекта (ПИО) за 
целокупан објекат потпорне грађевине на депонији Винча, којима се кoнстaтуje, дa ли je Извођач 
извршиo свojу oбaвeзу у пoглeду израде наведене техничке документације.  

У случају да наведена техничка документација није урађена у складу са овим уговором и 
потребама Града - инвеститора и ЈКП,  неће се извршити примопредаја већ ће се сачинити 
Рекламациони записник који потписују чланови Комисије за квалитативни и квантитативни пријем и 
у истом ће бити наведена сва одступања у односу на уговорене обавезе, као и рок за отклањање 
недостатака који не може бити дужи од 2 дана од дана пријема Рекламационог записника.   

У случају из претходног става, након отклањања свих недостатака извршиће се пријем 
Пројекта за извођење (ПЗИ) санације потпорне грађевине на депонији Винча са Планом превентивних 
мера за санацију потпорне грађевине на депонији Винча и засебно Пројекта изведеног објекта (ПИО) 
за целокупан објекат потпорне грађевине на депонији Винча, односно чланови Комисије за 
квалитативни и квантитативни пријем и овлашћени представник Извођача потписују Записнике о 
пријему наведене техничке документације.   

Комисија за пријем радова, која је образована од представника Града - инвеститора и 
ЈКП, у року не дужем од 3 (три) дана од дана пријема привремене/их ситуације/а, односно 
окончане ситуације са пратећом документацијом, дефинисаном у члану 5. овог уговора, 
сачињава Записник о примопредаји радова који потписују и овлашћени представник 
Извођача и Стручни надзор.  

Зaписникoм o примoпрeдajи радова сe кoнстaтуje, дa ли je Извођач извршиo свojу 
oбaвeзу у пoглeду oбимa, врстe рaдoвa и рoкoвa зa извoђeњe рaдoвa. 

У случају да радови нису изведени у складу са овим уговором Град - инвеститор и ЈКП неће 
извршити примопредају радова већ ће се сачинити Рекламациони записник који потписују чланови 
Комисије за пријем радова и стручни надзор и у истом ће бити наведена сва одступања изведених 
радова у односу на уговорене, као и сва образложења Рекламационог записника и рок за отклањање 
недостатака који не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана пријема Рекламационог записника.  

У случају из претходног става, након отклањања свих недостатака извршиће се примопредаја 
радова, односно чланови Комисије за пријем радова, овлашћени представник Извођача и стручни 
надзор потписују Записник о примопредаји радова.  

Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина радова у грaђeвинскoj 
књизи oвeрeној oд стручног надзора.  
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Извођач је у обавези да преко стручног надзора, поред документације из члана 5. овог уговора, 
уз окончану ситуацију достави Граду - инвеститору  и атестну документацију о материјалима и 
опреми који су уграђени.   

Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана и члана 5. 
овог уговора, Град - инвеститор неће извршити плаћање.  

 

Члан 10. 
Гарантни рок на изведене радове износи _______  месеца (минимум 36 месеци), рачунајући од 

дана примопредаје изведених радова.(попуњава Понуђач) 

Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантни рок од 
рока из става 1. овог члана, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом. 

За уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, рачунајући од дана 
примопредаје. Извођач је обавезан да на дан примопредаје радова записнички преда Граду - 
инвеститору све гарантне листове за уграђену опрему. 

Члан 11. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока за изведене радове, на први писани позив Града - 

инвеститора и ЈКП, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, као и сва оштећења проузрокована овим 
недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из става 1. овог члана по пријему писаног 
позива Града - инвеститора и ЈКП и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Град - инвеститор је 
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, 
наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року у целости. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове не покрива 
у потпуности трошкове настале поводом отклањања нeдостатака из става 1. овог члана, Град - 
инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси 
одговорност. 

Члан 12. 
Извођач радова се обавезује да Граду - инвеститору достави средства финансијског 

обезбеђења: 

3. За добро извршење посла 

 
Извођач радова се обавезује да у року од 3 дана ода дана закључења уговора, достави Граду - 

инвеститору оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, која мора бити, 
прописно потписана (оригиналним потписом) и оверена, са копијом картона депонованих потписа, 
копијом овереног ОП обрасца, и оригиналним меничним овлашћењем потписаним оригиналним 
потписом лица које је потписало меницу насловљеним на Град Београд - Градска управа Града 
Београда – Секретаријат за заштиту животне средине, у износу 10% од укупне вредности из члана 
13. овог уговора, са клаузулом „без протеста“ и листингом са сајта Народне банке Србије, као 
доказом да је меница регистрована, са роком важности 90 (деведесет) дана дужим од дана 
закључења овог уговора. 

 
4.За отклањање недостатака у гарантном року 

 Извођач радова се обавезује да, у тренутку записничке примопредаје радова, преда Граду - 
инвеститору банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив, неопозива, без права протеста и доказивања 
насловљена на Град Београд - Градска управа Града Београда – Секретаријат за заштиту животне 
средине.   

 Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року издаје се у висини од 5% од 
укупне вредности уговора без ПДВ, а важност исте почиње да тече од дана извршене примопредаје 
радова, са роком важности који је 20 дана дужи од уговореног гарантног рока. 
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 Град - инвеститор ће активирати банкарску гаранцију уколико Извођач радова у току трајања 
гарантног рока не отклони недостатке на изведеним радовима. 

3. Полису осигурања објекта у санацији, полису осигурања од професионалне 
одговорности извођача и полису осигурања од одговорности према трећим лицима и 
стварима,која мора обухватити целокупан понуђен период за извођење радова, у оригиналу или 
копији, у свему према важећим законским прописима. Полисе се достављају у року од 1 (једног) дана 
од дана  потписивања уговора. 

Извођач може доставити и само једну полису осигурања која обухвата осигурање објекта у 
санацији, осигурање од професионалне одговорности извођача и осигурање од одговорности према 
трећим лицима и стварима. 

Члан 13. 

Уговорена вредност предмета овог уговора је фиксна и неће се мењати у току трајања уговора,  
и износи ____________ динара, без обрачунатог пореза на додату вредност и добијена је на основу 
јединичних цена и количина из Понуде Извођача број _________од __________ године(попуњава 
Наручилац). 

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату 
вредност, а стопа ПДВ на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан испостављања 
приврмене/их ситуације/а, односно окончане ситуације. 

Ценом су обухваћени сви трошкови Извођача, укључујући пројектовање, сав потребан 
материјал и опрему, ангажовану стручну радну снагу и све трошкове транспорта.  

Плаћање ће се извршити на основу испостављене/их привремене/их ситуације/а и окончане 
ситуације.  

Град - инвеститор се обавезује да Извођачу плати уговорену цену по привременој/им 
ситуаицји/јама и окончаној ситуацији у року не дужем од 45 дана од дана достваљања ситуација. 

За тачност података наведених у испостављеној окончаној ситуацији из става 4. овог 
члана одговара одговорно/овлашћено лице Извођача, а подаци морају бити засновани на 
установљеном систему интерне контроле, у складу са законом.   

 
Члан 14. 

Радови се изводе по систему "кључ у руке" - уговорена цена обухвата и вредност свих 
непредвиђених радова и вишкова радова и искључен је утицај мањкова радова на уговорену цену. 
Накнадни радови се не могу изводити.  
 

Члан 15. 
Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року, својом кривицом, обавезан је да 

плати Граду - инвеститору, на име уговорне казне, износ од 0,1% укупне уговорене вредности без 
ПДВ за сваки дан закашњења, а највише до 10% укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ. 

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. Наручилац 
задржава право да износ обрачунате уговорне казне наплати активирањем достављеног средства 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла уместо умањења окончане ситуације. 

Уколико кривицом Извођача уговорени радови не буду завршени у року, а Град - инвеститор 
због тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, Град - инвеститор има право да 
од Извођача, осим уговорне казне, захтева и износ накнаде штете који прелази висину уговорне казне. 

Уговорне стране ће споразумно утврдити висину штете, а уколико то није могуће, износ штете 
се утврђује у судском поступку пред Привредним судом. 

 
Члан 16. 

     У случају да извођач не изврши своје обавезе на начин или у року утврђеним овим уговором, 
Град - инвеститор и ЈКП ће једнострано раскинути овај уговор уз активирање средстава финансијског 
обезбеђења из члана 12. овог уговора. За раскид овог уговора обавезна је писана форма.  
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У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као 
и да Граду - инвеститору преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана 
раскида уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Града - инвеститора, 
ЈКП, стручног надзора и Извођача, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима. 

 
 

Члан 17. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале поводом реализације обавеза 

утврђених овим уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не дође надлежан је 
Привредни суд у Београду. 

 
Члан 18. 

Овај уговор је сачињен у 9 (девет) истоветних примерака од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка. 

 
 
 
 

 
За Извођача: 

 
 

 
За Наручиоце: 

Град – инвеститор: 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

 Заменик начелника  
Градске управе Града Београда 

секретар  
Секретаријта за заштиту животне 

средине 
 
 

____________________ 
Ивана Вилотијевић 

 
 

 
 

___________________________                           
 
 
 
 

  
 

ЈКП 
JКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” 

Директор 
 

_______________________________ 
Марко Попадић, маст. политиколог 
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Образац 12 

П О Н У Д А - након поступка преговарања 
 
Понуда број _____________________ од ____________________ године  за јавну набавку радова 
број П.П. 10/20:Санација потпорне грађевине на депонији Винча,за коју су Обавештење о 
покретању поступка и конкурсна документација објављени дана 29.06.2020. године на Порталу 
јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоца – ЈКП 
,,Градска чистоћа“. 
 

Назив понуђача  

Адреса и седиште понуђача  

Структура правног лица (заокружити одговарајуће):     а) микро        б) мало      в) средње       г) 
велико 

Матични број  ПИБ:  

Овлашћено лице  

Особа за контакт  

Е-маил  

Број телефона/телефакса  

Број рачуна понуђача  

Понуда се подноси: (заокружити) 
а) самостално          б) понуда са подизвођачем:                        в) заједничка понуда 

Укупна понуђена цена  без ПДВ за послове који чине предмет 
јавне набавке П.П. 10/20 (1+2+3) износи:  
 

 

1. 
 

Понуђена цена за израду Пројекта за извођење (ПЗИ) 
санације  
потпорне грађевине на депонији Винча са Планом  
превентивних мера за санацију потпорне грађевине на  
депонији Винча (без ПДВ)   

 

          
2. 

Понуђена цена за извођење радова на санацији потпорне  
грађевине на депонији Винча по систему „кључ у руке“ 
(без ПДВ)   

 

3. 
 

Понуђена цена за израду Пројекта изведеног објекта 
(ПИО) за  
целокупан објекат потпорне грађевине на депонији 
Винча(без ПДВ)   

 

Рок важења понуде (не краће од 90 дана ) од дана отварања 
понуда 

 

Рок и начин извођења радова: Извођач је дужан да Пројекат за извођење (ПЗИ) санације потпорне 
грађевине на депонији Винча са Планом превентивних мера за санацију потпорне грађевине на депонији 
Винча, достави Граду – инвеститору, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог 
уговора.  
 
Извођач је дужан да радове заврши најкасније до 1.10.2020. године и до истог датума достави Пројекат 
изведеног објекта (ПИО) за целокупан објекат потпорне грађевине на депонији Винча. Извођач радова биће 
уведен у посао у року од 1 (једног) дана од дана закључења уговора а дан увођења у посао се констатује у 
листу Грађевинског дневника.   
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Гарантни рок на изведене радове износи _______  месеца (минимум 36 месеци), рачунајући од дана 
примопредаје изведених радова. 

Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантни рок за те 
радове важи гарантни рок одређен тим прописом. 

За уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, рачунајући од дана 
примопредаје. Извођач је обавезан да на дан примопредаје радова записнички преда Граду - инвеститору све 
гарантне листове за уграђену опрему. 

 
Начин и рок плаћања:Плаћање ће се извршити на основу испостављене/их привремене/их ситуације/а и 

окончане ситуације.  

Град - инвеститор се обавезује да Извођачу плати уговорену цену по привременој/им ситуацији/јама и 
окончаној ситуацији у року не дужем од 45 дана од дана достваљања ситуација. 

Тражени гарантни рок из овог обрасца  мора бити недвосмислено прецизиран, у супротном 
уколико понуђач непрецизно одреди рок (од-до, око и сл.), понуда ће се сматрати 
неприхватљивом. 

Понуђач је упознат са садржином Пројектног задатка који је саставни део Понуде и Понуда је 
сачињена у складу са Пројектним задатком. 

Датум                                                                                                             Понуђач: 
 
 ___________________                                                                    ________________________________     
 

 
Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са Подизвођачем или понуду подноси група 
понуђача, саставни део обрасца понуде чини и Образац број 5 (Подаци о Подизвођачу) односно 
Образац број 6 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди). 
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Образац 13 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

 
ДУЖНИК:  
Седиште:  
Матични број:  
Порески идентификациони број ПИБ: 
Текући рачун:  
Код банке: 
 
ИЗДАЈЕ  
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
 

КОРИСНИК: Град Београд – Градска управа града Београда,  

Секретаријат за заштиту животне средине (Поверилац)  

Београд, Масарикова 5/XI 
 

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу број _________________ (унети серијски број 
менице), као средство финансијског обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке радова број  

П.П. 10/20: Санација потпорне грађевине на депонији Винча 
 
Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу 2% од укупне вредности понуде без 
ПДВ,односно на износ од ____________ динара (словима:_______________________________________ 
динара) и да без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих 
рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.  

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и 
да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема 
довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна. Дужник се одриче права на повлачење 
овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена 
или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена 
од значаја за правни промет. 

Рок важења меничног овлашћења је до _________________ године (минимум 90 дана од дана отварања 
понуда). 

 

Датум: М.П. 
Потпис одговорног лица 

понуђача (Дужника) 
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Образац 14 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

  
У вези члана 61. став 5 . Закона о јавним набавкама, за Jавну набавку радова - П.П. 10/20: Санација 

потпорне грађевине на депонији Винча дајем следећу  
 

ИЗЈАВУ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу доставити средства финансијског 
обезбеђења: 

1.За добро извршење посла 

Извођач радова се обавезује да у року од 3 дана ода дана закључења уговора, достави Граду - 
инвеститору оригинал сопствену бланко меницуза добро извршење посла, која мора бити, прописно 
потписана (оригиналним потписом) и оверена, са копијом картона депонованих потписа, копијом овереног 
ОП обрасца, и оригиналним меничним овлашћењем потписаним оригиналним потписом лица које је 
потписало меницу насловљеним на Град Београд - Градска управа Града Београда – Секретаријат за заштиту 
животне средине, у износу 10% од укупне вредности из члана 13. овог уговора, са клаузулом „без протеста“ и 
листингом са сајта Народне банке Србије, као доказом да је меница регистрована, са роком важности 90 
(деведесет) дана дужим од дана закључења овог уговора. 

 
2. За отклањање недостатака у гарантном року 
 Извођач радова се обавезује да, у тренутку записничке примопредаје радова, преда Граду - инвеститору 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив, неопозива, без права протеста и доказивањанасловљена на Град Београд - Градска 
управа Града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине.   

 Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року издаје се у висини од 5% од укупне 
вредности уговора без ПДВ, а важност исте почиње да тече од дана извршене примопредаје радова, са роком 
важности који је 20 дана дужи од уговореног гарантног рока. 

 Град - инвеститор ће активирати банкарску гаранцију уколико Извођач радова у току трајања гарантног 
рока не отклони недостатке на изведеним радовима. 

3. Полису осигурања објекта у санацији, полису осигурања од професионалне одговорности 
извођача и полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима,која мора обухватити 
целокупан понуђен период за извођење радова, у оригиналу или копији, у свему према важећим законским 
прописима. Полисе се достављајуу року од 1 (једног) дана од дана  потписивања уговора. 

Извођач може доставити и само једну полису осигурања која обухвата осигурање објекта у санацији, 
осигурање од професионалне одговорности извођача и осигурање од одговорности према трећим лицима и 
стварима. 

 
          Датум  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
________________                        М.П.                                          __________________ 
 

 
Напомена:Уколико се подноси заједничка понуда,потребно је да се овај образац изјаве фотокопира у 
довољном броју примерака и попуниза сваког члана групе понуђача.  
Сваки члан групе понуђача потписује свој примерак изјаве. 

 
 
 

 


