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На основу члана 61., члана 32. и члана 40. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН) као и члана 
2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике 
Србије“ број 86/15 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 06-
879/2019 од  08.10.2019. године), Решења о образовању Комисије за јавну набавку (бр. 
06-880/2019 од 08.10.2019. године), припремљена је:  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Отворени поступак јавне набавке радова  

Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских 
површина (укључујући и саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе 

на земљишту у јавној својини 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

I  Општи део 
1.   Позив за подношење понуде 

2.   Упутство понуђачима како да сачине понуду 

3.   Критеријуми за избор најповољније понуде 

4.   Упутство како се доказује испуњеност условa из конкурсне документације 

5.   Обрасци и изјаве  
 

5.1. Образац понуде  
 

                             5.2. Образац структуре цене 
 

5.3. Менична гаранција за озбиљност понуде   
 
5.4. Изјава  понуђача  о  достављању финансијских  гаранција  
 
5.5. Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 
 
5.6. Образац трошкова припреме понуде 
 
5.7. Изјава о независној понуди 
 
5.8. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 
 
5.9. Изјава о непостојању мере забране обављања делатности 
 
5.10. Образац потврде референтног инвеститора за пословни капацитет  
 
5.11. Образац пријаве за обилазак локација  
 
5.12. Образац потврде о извршеном обиласку локација 
 
5.13. Образац доставе узорака 

 
6. Модел Споразума 

II Технички део конкурсне документације 
II-1 Tабела са техничким условима и захтевима     
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 1.   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

1) Подаци о Наручиоцу: 
 

Назив  Градска општина Земун 
Адреса Магистратски трг број 1, 11080 Земун 
Интернет страница www.zemun.rs 
Врста Наручиоца Градска општина Града Београда 
Матични број 07000073 
ПИБ 100014908 

 
2) Врста поступка јавне набавке: отворени поступак ради закључења оквирног 

споразума са једним понуђачем на период од две године, члан 32. и члан 40 ЗЈН. 
 

3) Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, 
паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне површине) 
на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини JН ОП-Р-
23/19 

 
4) Ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови 

 
5) Број партија: нема 

 
6) Набавка резервисана за установе, организације или привредне субјекте за 

радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 
инвалидних лица: Не 
 

7) Закључење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује са једним 
понуђачем на период од две године. 
 

8) Подношење електронске понуде: Није допуштено 
 

9) Обавеза подношења понуде са подизвођачима: Не 
 

10) Критеријум за доделу споразума је најнижа понуђена цена и то збир 
понуђених јединичних цена 

 
11) Преузимање конкурсне документације: конкурсну документацију је могуће 

преузети лично код наручиоца, Градска општина Земун, ул. Магистратски трг 
број 1, 11080 Земун у периоду од 7:30-15:30 часова и то искључиво радним 
данима, као и са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs или са интернет 
странице наручиоца www.zemun.rs  
 

12) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи треба да 
доставе понуде најкасније до: 28.10.2019. године до 13:00 часова на писарницу 
Наручиоца: Градска општина Земун, ул. Магистратски трг број 1, 11080 Земун. 
Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом 
отварања понуде може са сигурношћу утврдити да ће се први пут отворити, са 
назнаком: 
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ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: ЈН ОП-Р-23/19, 

 ЗАВОДНИ БРОЈ: 404-41/2019 
Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских 

површина (укључујући и саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе 
на земљишту у јавној својини  

НЕ ОТВАРАТИ 
 

На полеђини коверте или кутије навести тачан назив и адресу понуђача (као и 
тачне називе и адресе свих подизвођача и чланова заједничке понуде). Понуда се 
може доставити поштом или лично, најкасније последњег дана рока до 13:00 
часова, по локалном времену.  

 
Неблаговремено достављене понуде неће се узимати у разматрање, односно 
неотворене ће бити враћене понуђачима. Благовременост ће се ценити 
искључиво према дану и сату приспећа на писарницу Наручиоца, а не према 
дану и сату предаје у пошти. 

 
13) Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање свих благовремено 

приспелих понуда ће се обавити 28.10.2019. године у 14:00 часова у 
просторијама Наручиоца, на адреси Градска општина Земун, ул. Магистратски 
трг број 1, 11080 Земун, у присуству чланова Комисије за предметну јавну 
набавку. 
 

14) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати овлашћени 
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања, представници 
понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да 
представницима Наручиоца предају посебна писана овлашћења издата на 
меморандуму фирме конкретног понуђача, оверена потписом одговорног лица 
понуђача са прецизном назнаком да су издата за учешће у поступку отварања 
понуда јавне набавке број ЈН ОП-Р-23/19. 
 

15) Рок за доношење одлуке о додели оквирног споразума: Одлука за доделу 
оквирног споразума у предметном поступку јавне набавке биће донета у року од 
25 дана од дана јавног отварања понуда. 
 

16) Лице за контакт: Милан Крстић, телефон: 011 3778-409, email: 
milan.krstic@zemun.rs 
 

17) Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна, изузев код 
достављања докумената који формално правно нису веродостојни без печата 
носиоца лиценце који конкретан документ сачињава, печатом је потребно 
оверити менично овлашћење и бланко соло меницу за озбиљност понуде осим 
ако иста правилима пословне банке није наплатива и без овере печата о чему је 
потребно доставити потврду пословне банке која је регистровала меницу. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
           Предмет јавне набавке су радови - Текуће поправке и одржавање дечијих 
игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне 
површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини, број JН 
ОП-Р-23/19. Јавна набавка се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним 
понуђачем на период од две године. 
 
1) Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на српском језику. Страни 
понуђач може за доказе из Упутства како се доказује испуњеност условa из конкурсне 
документације, доставити оригинале или фотокопије на матерњем језику, праћене 
овереним преводом на српски језик.  
 
2) Неприхватљиве понуде неће се узимати у разматрање. Прихватљивом понудом 
сматра се понуда која је благовремена, која садржи попуњен Образац понуде – 
Образац 5.1. (са припадајућим прилозима), Образац структуре цене - Образац 5.2, као и 
сва остала документа, обрасце и прилоге наведене у конкурсној документацији (сви 
oбрасци морају бити оверени потписом овлашћеног лица Понуђача), која је 
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе 
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
 
3) Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве Наручилац ће користити 
само за намене позива за подношење понуда 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. Наручилац ће као 
поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају 
исписано “ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду уз 
навођење деловодног броја и датума доношења интерног акта понуђача којим се 
конкретни подаци из понуде дефинишу као поверљиви. Ако се поверљивим сматра 
само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у 
истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не 
одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 
Поверљивим се не могу сматрати цене из понуде, као и остали елементи критеријума у 
случају примене критеријума економски најповољније понуде. 

 
4) Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 

 
5) Понуђач може да поднесе понуду само једну понуду у конкретном поступку јавне 

набавке. Уколико се исти понуђач у једној понуди појави као члан заједничке 
понуде или понуду поднесе самостално док се у другој понуди појави у улози 
подизвођача обе понуде ће наручилац одбити као неприхватљиве. Такође, исто 
правно лице не може учествовати у више заједничких понуда. 

 
6) У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде мора бити достављен пре истека рока 
за подношење понуда, на начин истоветан начину подношења понуда. 

 
7) Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће 
по окончању поступка јавног отварања понуда вратити исту неотворену понуђачу, са 
назнаком да је поднета неблаговремено. 
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8) Понуђач је у обавези да наведе у својој понуди да ли ће извршење јавне набавке 
делимично поверити подизвођачима, као и да наведе у својој понуди % укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачима, као и део набавке који ће 
извршити преко подизвођача. Проценат набавке који се делимично поверава 
подизвођачима не може бити већи од 50%.  
 
За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач мора да поднесе доказе о 
испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. став 1. тачке 1-4. ЗЈН.  
 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова.  
 
Наручилац може на захтев подизвођача, и где природа предмета јавне набавке то 
дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који 
се извршава преко тог подизвођача. У том случају подизвођач је дужан да Наручиоцу 
упути писани захтев за исплату доспелих, а неизмирених потраживања са јасним 
инструкцијама за плаћање (жиро рачун, ПИБ, матични број ...) и доказом да је % посла 
поверен том подизвођачу по предметној јавној набавци у потпуности завршен. Као 
доказ може послужити било који писани документ, оверен потписом одговорног лица 
подизвођача из кога се недвосмислено може утврдити % извршења предменте набавке. 
Валута плаћања ове врсте доспелих потраживања не може бити дужа од 45 дана од 
дана службеног пријема комплетног рачуна. 
 
Понуђач са којим је закључен споразум не сме ангажовати као подизвођача лице које 
није навео у својој понуди. У супротном, Наручилац ће реализовати средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, раскинути предметни споразум и 
писаним путем обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције о 
поступању предметног понуђача са којим је закључен споразум. 
 
Понуђач са којим је закључен споразум може ангажовати као подизвођача лице које 
није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала 
трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност 
Наручиоца. 
 
9) Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1-4 и став 2. ЗЈН. 
 
Група понуђача која подноси заједничку понуду, уз Образац понуде обавезно доставља 
и  Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем 

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење споразума 
- Да сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 
 
10) Цена у понуди мора бити израженa у динарима без обрачунатог пореза на 
додату вредност. Цене дате у понуди морају бити фиксне до краја реализације 
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споразума.  
            Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
11) Наручилац ће плаћање по појединачним закљученим уговорима извршити у 
року до, најдуже 45 (четрдесет и пет) дана од дана пријема рачуна/ситуације и следеће 
документације: 

- потписане од стране стручног надзора и овлашћеног лица за праћење 
реализације уговора испред наручиоца привремених и/или окончане ситуације; 

- потписаних записника о примопредаји предметних радова без примедби 
изречених од стране овлашћеног лица за праћење реализације уговора испред 
ГО Земун и стручног надзора доставља се само за окончану ситуацију; 

- Наручилац преузима радове привремене и/или окончану ситуацију у року од 7 
радних дана од дана достављања писаног обавештења о завршетку одређене 
фазе радова на одређеној локацији од стране овлашћеног лица за праћење 
реализације уговора испред понуђача, лицу задуженом за праћење реализације 
уговора код наручиоца; 
 

12) Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да фактуре које предаје на наплату 
региструје у централном регистру фактура (ЦРФ) у складу са изменама прописа 
који уређују плаћање наручилаца - буџетских корисника. 
Уколико фактура није регистрована у ЦРФ, иста се не може измирити и неће бити 
плаћена. 
 

13) Наручилац дозвољава авансно плаћање до износа 20% понуђене цене појединачног 
уговора без изказаног ПДВ-а. Понуђач коме буде додељен појединачни уговор уз 
авансни рачун дужан је да достави и  две менице за обезбеђивање авансног плаћања 
са меничним овлашћењем за наплату обе менице издатим на пун износ захтеваног 
аванса (без урачунатог ПДВ-а). Менично овлашћење за наплату меница које 
обезбеђују авансно плаћање мора важити најмање 60 дана достављања авансног 
рачуна. Уколико захтева аванс понуђач се мора обавезати да исплаћени аванс по 
појединачном уговору оправда у року од најдуже 40 дана од дана исплате аванса 
кроз достављање привремених ситуација за локације које су му посебним уговором 
додељене. 
 

14) Понуда мора бити изражена на територији ГО Земун. Локације ће посебним 
уговорима потписаним у складу са потребaма наручиоца након закључења 
оквирног споразума бити прецизно дефинисане на основу исказаних потреба, 
финансијских могућности наручиоца и урађених пројеката, а по предмерима из 
урађених пројеката. 

 
15) Рок у којем понуђач мора да достави конкретну понуду по предметном 
оквирном споразуму је максимално 5 дана од дана упућивања писаног позива 
наручиоца. 

 
16) Гарантни рок за извршене радове и испоручена добра износи минимум 36 
месеци рачунајући од датума потписивања записника о примопредаји радова који 
потписују представник наручиоца, представник стручног надзора и представник 
извођача радова. Гарантним роком није обухваћено озељењавање. Понуђач је дужан да 
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по писаним и обрзаложеним примедбама на извршене радове и постављене мобилијере 
у гарантном року поступи у року од максимум 15 дана од дана пријема рекламације. 
 
17) Рок за извршење конкретног уговора не може бити дужи од 100 дана рачунајући 
од дана закључења конкретног појединачног уговора по оквирном споразуму  
 
18) Овај оквирни споразум се закључује на период од две године или док вредност 
појединачних уговора закључених на основу овог оквирног споразума не достигне  
процењену вредност јавне набавке. Оквирни споразум ступа на снагу даном 
потписивања. 
 
19) Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана јавног отварања понудe. 

 
20) У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања оквирног 
споразума о јавној набавци, понуђачи су у обавези да доставе, гаранцију за озбиљност 
понуде којом обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о 
јавној набавци, и то: 
 

 бланко, соло меницу, попуњену на прописани начин, („без протеста“, са потписом 
овлашћеног лица и печатом понуђача)  

 менично овлашћење да се меница може наплатити, на износ од минимално 
500.000,00 динара – (Образац бр. 5.3.) 

 фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у 
банци у којој понуђач има отворен текући рачун. 
 

 важећу потврду пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру 
меница и овлашћења НБС или одштампан извод електронске евиденције регистра 
меница који води НБС. 

 
21) У случају да понуђач измени, допуни или опозове своју понуду након јавног 

отварања понуда или одбије да потпише оквирни споразум и достави финансијско 
обезбеђење за добро извршење посла у случају да је његова понуда изабрана као 
најповољнија, Наручилац ће реализовати достављену меницу за озбиљност понуде. 

 
22) Бланко, соло меница и менично овлашћење, да Наручилац меницу може наплатити, 

морају бити потписани од стране овлашћених лица (од лица која имају депоноване 
потписе у банци у којој понуђач има отворен текући рачун). У случају да понуђач 
измени, допуни или опозове своју понуду након јавног отварања понуда или одбије 
да потпише уговор у законском року у случају да је његова понуда изабрана као 
најповољнија, Наручилац ће уновчити меницу.  
 
Меница и менично овлашћење ће бити враћени свим понуђачима одмах по 
закључењу оквирног споразума са изабраним понуђачем.  
 

23) Недостављање гаранције за озбиљност понуде, сматраће се битним недостатком 
понуде.  
 

24) Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе на изјаву о достављању финансијских 
гаранција у случају добијања посла којом потврђују да ће приликом потписивања 
појединачних уговора доставити две бланко, соло менице, и једно менично 
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овлашћење (у којем се дефинише право на протестовање само једне менице, другу 
наручилац узима опреза ради за случај да прва не буде исправно попуњена) за 
добро извршење посла на износ од 10% вредности конкретног појединачног 
уговора (рачуна се вредност без ПДВ-а), као и изјаву да ће по примопредаји радова 
доставити две бланко, соло менице и једно менично овлашћење (у којем се 
дефинише право на протестовање само једне менице, другу наручилац узима опреза 
ради за случај да прва не буде исправно попуњена) као гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року на износ од 10% вредности појединачног уговора 
(Образац  бр.5.4). менична овлашћења морају важити минимум 30 дана дуже од 
периода важности појединачног уговора или уговореног гарантног рока. 

 
25) Заинтересована лица могу тражити додатне информације и објашњења у вези са 
припремом понуде само у писаном облику (на меморандуму фирме са потписом и 
овлашћене особе) најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 
Комуникација се одвија на начин предвиђен чланом 20. ЗЈН. Тражење додатних 
информација и појашњења конкурсне документације телефоном нису дозвољена.  
 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева од стране заинтересованог 
лица, писаним путем, сходно члану 20. ЗЈН, објавити одговор на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
 
26) Питања треба упутити на адресу: Магистратски трг број 1, 11080 Земун, или на 

телефакс: 011 2612-879 email: javne.nabavke@zemun.rs уз напомену „Објашњења – 
ЈН ОП-Р-23/19“ (колону subjekt обавезно попунити наведеним текстом). 

 
Радно време Наручиоца је 7:30-15:30 часова радним данима. Сва питања која се 
подносе непосредно могу бити достављена на писарницу наручиоца само у периоду од 
7:30-15:30 часова и то искључиво радним данима. Сва питања која се упућују факсом 
или путем емаила, а која стигну након 15:30 часова сматраће се примљеним од стране 
Наручиоца првог наредног радног дана. 
 
27) Уколико понуђач жели да дода још нешто у својој понуди, може то урадити на 
свом меморандуму. 
 
28) Наручилац задржава права на проверу веродостојности наведених података и 
изјава. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу и 
непосредан увид код понуђача односно његових подизвођача. 
 

Провера веродостојности наведених података вршиће се искључиво писаним путем тј. 
путем поште или електронске поште са надлежним институцијама које су издале 
наведене податке или изјаве. 
 

Сва додатна појашњења која наручиоцу могу помоћи при прегледу, вредновања и 
упоређивању понуда, Наручилац ће вршити искључиво писаним путем тј. путем поште 
или електронске поште. 
 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 
од значаја за примену критеријума за доделу оквирног споразума, односно промену 
којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом 
или прихватљивом. 
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Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
Услучају 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. 

 
29) Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке: 

- Непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или 
покушао да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на 
поступање Наручиоца у току поступка јавне набавке 

- Поступио супротно забрани из члана 25 ЗЈН 
- Учинио повреду конкуренције 
- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи споразум о јавној набавци, након што му је споразум додељен 
- Одбио да достави доказ и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим споразумима о јавним набавкама који 
су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда.  
 
Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке конкурсне документације 
су: 

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа 
- исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења споразумних обавеза 
- исправа о наплаћеној споразумној казни 
- рекламације корисника које нису отклоњене у гарантном року 
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно споразумом 
- изјава о раскиду споразума због неиспуњења битних елемената споразума дата 

на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи 

- доказ о ангажовању на извршењу споразума о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача 

- споразум о раду, споразум о делу или било која писан исправа, која потврђује да 
је лице које је учествовало у поступцима јавних набавки или са њиме повезана 
лица, у року од две године након престанка радног односа код Наручиоца, 
радно ангажована код добављача или код лица повезаних са тим добављачем, 
уколико је вредност споразума додељених том добављачу у последњих годину 
дана пре престанка радног односа представника Наручиоца већа од 5% укупне 
вредности свих споразума које је Наручилац закључио у том периоду 

- писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података 
наведених у понуди.  
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- писана исправа којом се потврђује да је понуђач вратио Наручиоцу непотписан 
споразум о јавној набавци или писана исправа којом понуђач одбија да потпише 
споразум, након што му је споразум у поступку јавне набавке додељен; 

- писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства 
финансијског обезбеђења на која се у понуди обавезао 

- писана исправа којом се потврђује да су Наручилац и понуђач у судском или 
арбитражном поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака 
јавних набавки или по основу неспуњења обавеза из раније закључених 
споразума о јавним набавкама. 

 
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну 
одлуку другог надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или 
споразум који је закључио други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 
30) У моделу оквирног споразума који је саставни део конкурсне документације 
понуђач мора да попуни све елементе оквирног споразума и исти потпише, чиме 
потврђује да се слаже са моделом оквирног споразума. У случају подношења понуде са 
подизвођачима, или заједничке понуде у Моделу оквирног споразума морају бити 
наведени сви подизвођачи или чланови заједничке понуде. 
 
31) Избор Понуђача за доделу оквирног споразума о јавној набавци предметних 
услуга обавиће се применом критеријума најниже понуђене цене.  
 
32) Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде изричито наведу 
да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач изјављује 
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

           Уколико Понуђач у својој понуди не достави потписане Изјаве (5.8 и 5.9) његова 
понуда сматраће се неприхватљивом, и неће бити узета у разматрање приликом 
стручне оцене понуда. 
 
33) Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет Понуђача. Ако је 
поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства финансијског 
обезбеђења, под условом да понуђач тражи накнаду ових трошкова у својој понуди. 
 
34) Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за доделу оквирног споразума. Наручилац задржава право 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, или 
услед разлога због којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због 
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
 
35) Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели оквирног споразума или одлуке о 
обустави поступка, о чему претходно мора поднети писани захтев Наручиоцу. 
Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 дана од дана 
пријема писаног захтева. 
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36) У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права 
може у свакој фази поступка јавне набавке поднети захтев за заштиту права. Захтев за 
заштиту права може поднети и свако заинтересовано лице које има интерес за доделу 
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би 
могло да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија Захтева за заштиту права се 
истовремено доставља Републичкој комисији. 
 

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 3 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. 
 

После доношења Одлуке о додели оквирног споразума или Одлуке о обустави 
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 
 

Радно време Наручиоца је 7:30 - 15:30 часова радним данима. Сви Захтеви за заштиту 
права који се подносе непосредно могу бити достављени на писарницу само у периоду 
од 7:30-15:30 часова и то радним данима. Сви Захтеви за заштиту права који се упућују 
факсом или путем емаила, а који стигну након 15:30  часова сматраће се примљеним од 
стране Наручиоца првог наредног радног дана и тада ће Наручилац сходно члану 20 
ЗЈН и издати потврду о пријему пошиљке. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
- назив и адресу Наручиоца 
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца 
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
- чињенице и доказе којима се повреде доказују 
- потврду о уплати таксе - потписана потврда из банке да је извршено наведено 

плаћање таксе у сврху подношења захтева за заштиту права у предметној јавној 
набавци. 

- потпис подносиоца. 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све напред наведене елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 
Број рачуна буџета РС за уплату таксе из члана 156. став 1. је:    840-30678845-06 
шифра плаћања :  153 или 253  
позив на број :                                                                                         ЈН ОП-Р-23/19  
Сврха :             Такса за ЗЗП –Градска општина Земун– ЈН ОП-Р-23/19 
 за Корисник :   Буџет Републике Србије 

 
Износ таксе из члана 156. ЗЈН који је потребно уплатити је 120.000,00 РСД. 
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37) Оквирни споразум по овој јавној набавци ће бити закључен пo истеку рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, изузев ако није поднета само 
једна понуда. 
          Понуђач прихвата да уколико буде позван, по овој понуди закључи оквирни 
споразум у року не дужем од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за 
заштиту права. Уколико понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи споразум о 
јавној набавци у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права, Наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 
          У случају да је поднета само једна понуда Понуђач прихвата да уколико буде 
позван закључи оквирни споразум у року краћем од 8 дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права. 
 
38) Наручилац задржава право да након закључења оквирног споразума о јавној 

набавци. Уколико се за тим укаже потреба, може повећати уговорени обим 
предмета набавке, при чему укупна вредност повећања оквирног споразума не 
може бити већа од 5% изузев у случају записнички и на грађевинском дневнику 
констатованих непредвиђених количина или врста радова по неком од 
појединачних уговора дефинисаних чланом 115. став 3. ЗЈН и члану 36 став 1 тачка 
5 ЗЈН за евентуално настале додатне радове. У овом случају поступиће се сходно 
члану 115. ЗЈН и ова промена биће евидентирана кроз сачињавање анекса 
првобитно закљученог оквирног споразума као и конкретног уговора у чијем 
извршењу је констатована потреба за уговарањем непредвиђених коли радова. 
 

39) У циљу упознавања са локацијом на којој ће се извршавати радови и прецизног 
сагледавања свих обавеза које ће потписивањем оквирног споразума са наручиоцем 
изабрани понуђач морати да поштује (посебно максимално дозвољен рок 
извршења), заинтересована лица су обавезна да на основу оствареног увида и 
обиласка локације формирају вредност своје понуде. Извођач радова је дужан да 
приликом извођења радова омогући несметан пролазак пешацима, да обележи 
место рада и коридор којим се у сваком тренутку безбедно могу кретати пешаци, 
као и да не ограничава проходност околних улица и путева паркирањем  
механизације и друге опреме потребне за извршење радова  у околним улицама. 
Како би понуђачи сагледали све специфичности ефикасног и квалитетног извршења 
предмета ове јавне набавке Наручилац ће организовати обилазак локације дана 
17.10.2019. године са полазном тачком у просторијама ГО Земун ул. Магистратски 
трг број 1 канцеларија број 40 на првом спрату са првом групом заинтересованих 
лица од 11:00 часова, евентуално друга група биће заказана са почетком од 13 
часова истог дана где ће се заинтересованим лицима ставити на увид техничка 
документација о урешењу јавних површина након тога ће у пратњи чланова 
комисије наручиоца извршити обилазак самих локација за извођење радова 
планираних за реализацију у наредних 6 месеци. За обилазак локација 
заинтересована лица треба да благовремено, а најкасније до 16.10.2019. године у 
14:00 часова, да доставе на e-mail: milan.krstic@zemun.rs скениран, попуњен и 
потписан Образац пријаве обиласка локација број 5.11 са наведеним именом 
презименом овлашћеног представника заинтересованог лица. Представник 
заинтересованог лица који обилази локацију биће у обавези да достави писано 
овлашћење одговорног лица понуђача, потписано и оверено, са наведеним именом 
и презименом одговорног лица као и лица које обилази локацију. Након обиласка 
локације овлашћени представник Наручиоца ће потписати Образац потврде о 
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извршеном обиласку локације (образац број 5.12) који се мора приложити у понуди 
заједно са свим другим обрасцима који чине конкурсну документацију. Локацијe 
морају обићи и техничку документацију погледати сви чланови заједничке понуде 
и сви подизвођачи. 

 

3.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
 

Комисија Наручиоца ће размотрити све благовремене понуде ради утврђивања 
комплетности  и испуњености свих захтеваних услова из конкурсне документације. 
Комисија Наручиоца ће затим утврдити да ли су благовремене понуде понуђача 
одговарајуће и прихватљиве. 
 

Рангирање благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда извршиће се на 
основу критеријума најниже понуђене цене за понуђен збир јединичних цена. 
 
Цена у понуди по свакој позицији обрасца структуре цене мора бити већа од 0 (нуле). 
Уколико понуђач за неку од позиција обрасца структуре цене понуди цену која је 
једнака 0 (нули), таква понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 
разматрање.  
 
У случају да постоје понуде домаћих и страних понуђача, приликом примене 
критеријума из конкурсне документације, Наручилац ће поступити сходно одредбама 
члана 86 ЗЈН. 
 
У случају да две или више понуда имају исти збир понуђених јединичних цена, оквирни 
споразум биће додељен понуђачу који понуди дужи гарантни рок. 
 
Могућност окончања поступка 
Уколико одлука о додели споразума не може бити донешена ни применом резервних 
критеријума најповољнији понуђач ће се изабрати јавним жребом (извлачањем из 
шешира), уз присуство понуђача. 
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4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
Понуђач мора да докаже да испуњава Законом прописане услове и то: 
 
1.  Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар.  
 

Доказ: 
Правно лице - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног Привредног суда 
 
Предузетник - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из одговарајућег регистра  
 
Физичко лице – Копија очитане личне карте 

 
2. Услов:  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре.  

 

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

 
      Предузетник или физичко лице 
      Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, 

којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
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примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта). 

      Напомена – Ови докази не смеју бити старији од два месеца пре дана јавног 
отварања понуда 

 
3. Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији   

 

Доказ: 
Правно лице – Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

 

Предузетник – Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

 

Физичко лице – Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да 
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 
Напомена – Ови докази не смеју бити старији од два месеца пре дана јавног 
отварања понуда 

Докази из тачке 1.1- 1.3  могу се доставити у облику оригинала или неоверених копија 
истих.  
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ  
 
Финансијски капацитет: 

Услов:  
Понуђач мора да располаже минималним финансијским капацитетом на начин да у 
претходних годину дана није имао евидентиран губитак у пословању  
Доказ: 
Потврда народне банке Србије о броју дана неликвидности 
 
Пословни капацитет 
1.1 Услов: Понуђачи у моменту подношења понуда морају да поседују важеће следеће 
стандарде издате минимално за област иградње и одржавања спортске и подлоге за 
дечија игралишта као и за постављање дечијих мобилијара и то: 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 27001:2013, и СРПС - ISO 
50001-2012.  наведене стандарде понуђач мора имати минимум годину дана од дана 
објаве позива за подношење понуда. 
1.1 Доказ: 
Копије важећих сертификата издатих на име понуђача и копија годишњег извештаја о 
провери сертификације коју издаје сертификационо тело које је увело стандарде 
понуђачу. 
 
1.2 Услов: Да је у последњих 3 године (2016, 2017,2018) рачунајући до дана у који је 
заказано отварање понуда успешно реализовао реализовао радове на опремању јавних 
површина школских дворишта, и/или паркова и/или игралишта или испоруци и 
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монтажи дечијих мобилијара у укупној вредности од минимум 200.000.000,00 динара 
без ПДВ-а као и радове на постављању тартан подлоге (ливени тартан и/или коцке) у 
збирној површини од минимум 20.000,00 квадрата. 
1.2 Доказ: 
Образац потврде референтног наручиоца (5.10), копије уговора и копију окончане 
ситуације из којих се на несумњив начин може утврдити да је понуђач реализовао у 
назначеном периоду тражени износ радова и поставио тражену површину тартан 
подлоге. 
 
Технички капацитет: 
 

Понуђач мора да има минимум: 
  

1. један финишер минималне ширине 2,5 метара за израду тартана; 
2. један миксер и минимум једну шприц машину за тартан 
3. једно теретно возило камион са руком минималне носивости преко 4 тоне. 
4. Минимум једна комбинована машина за ископ и утовар тежине минимално 4 

тоне 
5. Једна вибро плоча  од минимум 150кг 
6. Једна хидраулична преса за спојеве на сајлама  12 тона 
7. Једна машина за прање терена  са опцијом пењања на ивичњак и капацитетом од 

минимум 1.900 м2/часу. 
8. Минимум два путничка или доставна возила за превоз радника 

Докази: 
      Поседовање захтеваног техничког апацитета понуђач је дужан да докаже пописном 
листом  основних средстава на дан 31.12.2018. год. (оверена од стране пописне 
комисије и потписом овлашћеног лица понуђача), са видљиво означеним  средствима 
која су тражена - за сва тражена возила, грађ. машине и опрему. Уколико понуђач 
изнајмљује тражену опрему уз пописну листу имаоца опреме потребно је да достави и 
уговоре  о закупу или лизингу. 

     Копије одштампаних податке са читача саобраћајне дозволе -  за возила и грађ. 
машине (које се региструју сходно важећим прописима) као и полису осигурања за 
тражена возила и радне машине које се региструју. Обавезна је достава копије важећег 
стручног налаза о исправности машина за радне машине које правилима о безбедности 
и здрављу на раду подлежу испитивању исправности 

Кадровски капацитет: 
 
Понуђач мора имати минимум једног одговорног извођача радова са лиценцом број 
400 или 410 или 411 
Понуђач мора располагати са минимум 17 радно ангажованих лица на пословима 
возача, руковаоца грађевинским машинама, помоћног радника, мотера, бравара, 
комерцијалисте и административних радника као и радника било које грађевинско 
занатаске струке . 

Доказ: 
Копије М образаца и уговора о радном ангажовању и копију Појединачне пореске 
пријаве о обрачунатим порезима и доприносима – ППП-ПД за месец септембар 2019. 
године. За инжењера неопходно је доставити и фотокопију личне лиценце и важећу 
Потврду ИКС-а као доказ да је наведени носиоц личне лиценце члан ИКС-а и да му 



ЈН ОП-Р-23/19 18/108  

одлуком Суда части издата лиценца није одузета.  Достављају се докази за укупно 18 
радно ангажованих људи и то минимум једног инжењера и 17 радника. 
 
ОПШТЕ ОДРЕДНИЦЕ 
 
Докази о испуњености законских услова достављају се у виду потписане Изјаве дате 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (Образац 5.5). Наручилац може 
пре доношења одлуке о додели споразума да захтева од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 
дана достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Уколико понуђач у наведеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 
захтеваних доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, већ је у обавези да у својој понуди наведе те интернет 
странице на којима се докази могу пронаћи. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може проверити да ли су 
документа којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају 
докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, прилажити своју писану изјаву, 
дату под кривичном и материјалном одговорношћу и оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач мора да поднесе доказе о 
испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. став 1. тачке 1-4. ЗЈН. 
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1-4 и став 2. ЗЈН, а 
додатне услове испуњавају заједно. 
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5. ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ 
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                                                                                   Образац понуде (5.1.)  
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Датум:   

Број Понуде:   

 
           На основу преузете конкурсне документације по јавној набавци Текуће поправке 
и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући 
и саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној 
својини, JН ОП-Р-23/19 у свему према обрасцу структуре цена и Техничким условима 
и захтевима, за износ збира јединичних цена од 
__________________________________________________ без ПДВ и словима: 
(_____________________________________________________________________) РСД 
Јединичне цене из обрасца структуре цене су фиксне до краја реализације оквирног 
споразума и исказане су са свим зависним трошковима које у току извршења услуга 
сноси понуђач. 
 

            Наручилац ће плаћање по појединачним закљученим уговорима извршити у 
року до, најдуже 45 (четрдесет и пет) дана од дана пријема рачуна/ситуације и следеће 
документације: 

- потписане од стране стручног надзора и овлашћеног лица за праћење 
реализације уговора испред наручиоца привремених и/или окончане ситуације; 

- потписаних записника о примопредаји предметних радова без примедби 
изречених од стране овлашћеног лица за праћење реализације уговора испред 
ГО Земун и стручног надзора доставља се само за окончану ситуацију; 

- Наручилац преузима радове привремене и/или окончану ситуацију у року од 7 
радних дана од дана достављања писаног обавештења о завршетку одређене 
фазе радова на одређеној локацији од стране овлашћеног лица за праћење 
реализације уговора испред понуђача, лицу задуженом за праћење реализације 
уговора код наручиоца; 
 

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да фактуре које предаје на наплату 
региструје у централном регистру фактура (ЦРФ) у складу са изменама прописа који 
уређују плаћање наручилаца - буџетских корисника. 
           Уколико фактура није регистрована у ЦРФ, иста се не може измирити и неће 
бити плаћена. 
 

           Опција понуде: ____________ дана (минимум 60) календарских дана од дана 
јавног отварања понуда. 
           Понуда мора бити изражена на територији ГО Земун. Локације ће посебним 
уговорима потписаним у складу са потребaма наручиоца након закључења оквирног 
споразума бити прецизно дефинисане на основу исказаних потреба, финансијских 
могућности наручиоца и урађених пројеката, а по предмерима из урађених пројеката. 
            Рок за достављање понуде на основу закљученог оквирног споразума је 
___________ дана (максимално 5 дана) од дана достављања позива наручиоца са 
прецизно назначеном локацијом, описом услуга, количинама и роковима извршења. 
          Рок у којем понуђач мора да заврши уговорене радове је _______ дана (најдуже 
100 дана) од дана закључења појединачног уговора.  
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            Гарантни рок за извршене радове и испоручена добра износи ________ 
(минимум 36) месеци рачунајући од датума потписивања записника о примопредаји 
радова по извршеном појединачном уговору који потписују представник наручиоца, 
представник крајњег корисника и представник извођача радова. Понуђач је дужан да 
по писаним и обрзаложеним примедбама на извршене радове у гарантном року 
поступи у року од 15 дана од дана пријема рекламације. 

Понуђач захтева аванс у износу од ________% (максимално 20%) понуђене цене 
појединачног уговора без изказаног ПДВ-а. Уколико захтева аванс понуђач се  
обавезује да исплаћени аванс по појединачном уговору оправда у року од најдуже 40 
дана од дана исплате аванса кроз достављање привремених ситуација за локације које 
су му посебним уговором буду додељене на извршење. Понуђач коме буде додељен 
појединачни уговор уз авансни рачун дужан је да достави и  две менице за 
обезбеђивање авансног плаћања са меничним овлашћењем за наплату обе менице 
издатим на пун износ захтеваног аванса (без урачунатог ПДВ-а). Менично овлашћење 
за наплату меница које обезбеђују авансно плаћање мора важити најмање 60 дана 
достављања авансног рачуна. Уколико захтева аванс понуђач се мора обавезати да 
исплаћени аванс по појединачном уговору оправда у року од најдуже 40 дана од дана 
исплате аванса кроз достављање привремених ситуација за локације које су му 
посебним уговором додељене. 
 
Изјављујемо да у свему прихватамо услове конкурсне документације и обавезујемо се 
да у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, 
приступимо потписивањуоквирног споразума. 
 
Потврђујемо да се ова понуда односи на целокупан предмет радова Текуће поправке и 
одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и 
саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној 
својини JН ОП-Р-23/19 и да понуду дајемо (заокружити) 
 

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

Саставни део ове понуде је попуњен, оверен и потписан – Образац структуре цене 
(Образац 5.2.) и Табела са техничким условима и захтевима (Образац II.1.) 
 
 
 
Понуђач:   
 
Потпис овлашћеног лица:   
Прилог: 
- подаци о понуђачу 
- подаци о подизвођачу, 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 
 
Назив Понуђача:   _________________________________________ 

Адреса фирме:   _________________________________________ 

Лице за контакт:   _________________________________________ 

Телефон / факс:   _________________________________________ 

Е-мејл за комуникацију са наручиоцем: __________________ __________________ 

Матични број:   _________________________________________ 

ПИБ број:    _________________________________________ 

Број из евиденција за ПДВ:  _________________________________________ 

Број текућег рачуна:   _________________________________________ 

Класификација понуђача према      _________________________________________ 
величини (мало, средње или велико) 
 
Име, презиме и функција лица 
које потписује понуду,  потписује 
модел споразума и сл:  _________________________________________ 
 
Својеручни потпис  
тог лица и контакт телефон: _________________________________________ 
 
Име, презиме и  функција лица 
које је овлашћено за потписивање 
споразума, односно законског  
заступника понуђача:  _________________________________________ 

 
Својеручни потпис  
тог лица и контакт телефон: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
                                                                                                      ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                          _________________________ 

 
 

 
 
НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, потребно је попунити овај 
образац у онолико примерака колико има понуђача у групи и то за сваког понуђача 
посебно 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
 
Назив подизвођача: _____________________________________________________ 
 
Адреса фирме: _____________________________________________________ 
 
Лице за контакт: _____________________________________________________ 
 
Телефон/факс: _____________________________________________________ 
 
Е-mејл:  _____________________________________________________ 
 
Матични број: _____________________________________________________ 
 
ПИБ број:  _____________________________________________________ 
 
Број рачуна:  _____________________________________________________ 
 
 
Класификација подизвођача 
према величини (мало, средње ____________________________________________ 
или велико) 
 
 
 
 
                                                                                                      ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                          _________________________ 
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И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
У вези са позивом за подношење понуда по јавној набавци радова Текуће поправке и 
одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и 
саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној 
својини, JН ОП-Р-23/19 изјављујемо да понуду дајемо као група понуђача, у свему у 
складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом 
Наручиоца.  
 
У прилогу изјаве достављамо вам Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о: 
 
- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем 
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење споразума 
- Да сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 
 
Први члан конзорцијума: 
 
             Место и датум                                                                 ПОНУЂАЧ 
                                                              
__________________________                                     ________________________ 
                                                                                                            Потпис 
                                                                                             
Други члан конзорцијума: 
 
 
             Место и датум                                                                 ПОНУЂАЧ 
                                                              
 
__________________________                                     ________________________ 
                                                                                                             Потпис 
                                                                                             
Трећи члан конзорцијума: 
 
             Место и датум                                                                 ПОНУЂАЧ 
                                                              
 
__________________________                                     ________________________ 
                                                                                                             Потпис 
 
 
НАПОМЕНА : Изјава се попуњава само у случају подношења заједничке понуде и 
копира у потребном броју примерака 
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И З Ј А В А 
ПОНУЂАЧА О НАСТУПАЊУ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

 
 
У вези са позивом за подношење понуда по јавној набавци радова Текуће поправке и 
одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и 
саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној 
својини, JН ОП-Р-23/19 изјављујемо да ћемо предмет конкретне јавне набавке 
извршавати са  подизвођачима, и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:  
 
 
- Подизвођач  :    
  (назив и адреса подизвођача) , 
 учествује у извршавању: 
    
  (опис предмета набавке који ће извршавати подизвођач), 
 
што износи        % од вредности понуде. 
 
 
- Подизвођач:    
  (назив и адреса подизвођача) , 
учествује у извршавању: 
    
  (опис предмета набавке који ће извршавати подизвођач), 
 
што износи        % од вредности понуде. 
 
 
 
 
 
 

Место и датум  ПОНУЂАЧ 
   
   
  Потпис 
   

 
 
 
 

 
НАПОМЕНА : Изјава се попуњава само у случају да понуђач наступа са 
подизвођачима и копира у потребном броју примерака  
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                                                                                                                                                                              Образац структуре цене (5.2) 
 

Образац структуре цена за Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне 
површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини 

колон
а 
 

1 2 3 4 
5 6 

Ред.б
р 

                         Опис радова       
 

Јед. 
мере 

 
 
количина 

Произвођач 
понуђене опреме или 

материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

1. 
Орезивање и обликовање - шишање живе ограде, дивљих 

грмова висине до 2 метра и одвоз на градску депонију 
m2 1 /  

 

2. 
Радикална сеча шибља и грана стабала дебљине до 

обима 5цм, утовар и одвоз на градску депонију 
m2 1 /  

 

3. 
Садња школованих високих лишћара, висине 2-3м - 

набавка, транспорт и комплетна припрема садног места 
ком 1 /  

 

4. 
Садња школованих високих четинара висине 2-3м - 

набавка, транспорт и комплетна припрема садног места 
ком 1 /  

 

5. 
Садња школованих средњих и ниских лишћара, висине 

1,5-2м - набавка, транспорт и комплетна припрема 
садног места 

ком 1 /  
 

6. 
Садња школованих средњих и ниских четинара, висине 

1,5-2м - набавка, транспорт и комплетна припрема 
садног места 

ком 1 /  
 

7. Естетско обликовање круне лишћара ком 1 /   

8. 

сечење корена стабала која својим кореном наносе штету 
стазама,саобраћајницама или каналаизационој мрежи 

обрачун паушал по једном дрвету са одвозом материјала 
на депонију 

ком 1 /  
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колон
а 
 

1 2 3 4 
5 6 

Ред.б
р 

                         Опис радова       
 

Јед. 
мере 

 
 
количина 

Произвођач 
понуђене опреме или 

материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

9. Естетско обликовање круне четинара ком 1 /   

10. Сеча сувих грана до 5м висине, утовар и одвоз и одвоз 
на градску депонију 

ком 1 /  
 

11. Сеча сувих грана са ХТП-ом, утовар и одвоз и одвоз на 
градску депонију 

ком 1 /  
 

12. Обликовање круне стабала од 5-12м, утовар и одвоз и 
одвоз на градску депонију 

ком 1 /  
 

13. Обликовање круне стабала од 12-18м, са ХТП-ом, утовар 
и одвоз и одвоз на градску депонију 

ком 1 /  
 

14. Обликовање круне стабала од 18-22м са ХТП-ом, утовар 
и одвоз и одвоз на градску депонију 

ком 1 /  
 

15. Обликовање круне стабла преко 22м са употребом ХТП-
ом, утовар и одвоз и одвоз на градску депонију 

ком 1 /  
 

16. 
Орезивање стабала до 5м (издизање, прореда и сеча 

сувих и поломљених грана), утовар и одвоз и одвоз на 
градску депонију 

ком 1 /  
 

17. 
Орезивање стабала са ХТП-ом (издизање прореда и сеча 
сувих и поломљених грана), утовар и одвоз и одвоз на 

градску депонију 
ком 1 /  

 

18. Сеча стабала пречника до 15цм, утовар и одвоз и одвоз 
на градску депонију 

ком 1 /  
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колон
а 
 

1 2 3 4 
5 6 

Ред.б
р 

                         Опис радова       
 

Јед. 
мере 

 
 
количина 

Произвођач 
понуђене опреме или 

материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

19. Сеча стабала пречника до 30цм, утовар и одвоз и одвоз 
на градску депонију 

ком 1 /  
 

20. Сеча стабала пречника од 31-50цм, утовар и  одвоз и 
одвоз на градску депонију 

ком 1 /  
 

21. Сеча стабала пречника од 51-70цм, утовар  и одвоз и 
одвоз на градску депонију 

ком 1 /  
 

22. Сеча стабала пречника преко 70 цм, утовар и одвоз на 
градску депонију 

ком 1 /  
 

23. Ручно вађење пањева до 50цм  ком 1 /  
 

24. Ручно вађење пањева од 50-70цм ком 1 /  
 

25. Ручно вађење пањева преко 70цм ком 1 /  
 

26. 
 Израда испорука и уградња парковске клупе без наслона 
од челичне конструкције, конструкција пескарена па 
пластифицирана, седални део од ариш летвица 45х72мм ком 1 

  
 

27. 
Израда испорука и уградња парковске клупе са наслоном 
од челичне конструкције, конструкција пескарена па 
пластифицирана, седални део од ариш летвица 45х72мм ком 1 

 
  

28. 
Фарбање клупа типа рустик, "Београд" и/или "Земун" 
клупе по моделу ЈП зеленило Београд паушал са свим 
материјалом по једној клупи ком 1 

/ 
  



ЈН ОП-Р-23/19 29/108  

Образац структуре цена за Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне 
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а 
 

1 2 3 4 
5 6 

Ред.б
р 

                         Опис радова       
 

Јед. 
мере 

 
 
количина 

Произвођач 
понуђене опреме или 

материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

29. 
Демонтажа и замена чамових лајсни 4*4цм са завршном 
обрадом и фарбањем у боји оштећене лајсне паушално 
обрачун по комаду м 1 

/  
 

30. Демонтажа и замена чамових лајсни 6*4цм са фарбањем 
у боји оштећене лајсне паушално обрачун по комаду м 1 

/  
 

31. Демонтажа и замена чамових лајсни 8*4цм са фарбањем 
у боји оштећене лајсне паушално обрачун по комаду м 1 

/  
 

32. 
Фарбање комплета лајсни мале клупе без наслона са 
фарбањем у боји оштећене лајсне паушално обрачун по 
комаду ком 1 

/  
 

33. Фарбање комплета лајсни мале клупе са наслоном 
паушално са свим материјалом обрачун по комаду ком 1 

/  
 

34. Фарбање металних делова мале клупе без наслона 
паушално са свим материјалом обрачун по комаду ком 1 

/  
 

35. Фарбање металних делова мале клупе са наслоном 
паушално са свим материјалом обрачун по комаду ком 1 

/  
 

36. 

испорука и постављање корпи за отпатке са ознаком 
класификације отпада димензија димензија Ø= 35цм и 
висине 60цм (доступање +/- 10%), паушално са свим 
материјалом и потребним радовима на постављању 
обрачун по комаду 
 

ком 1 /  

 

37. Израда, транспорт и монтажа металних стубића фи 2", висине 
ком 1 /   
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1 2 3 4 
5 6 

Ред.б
р 

                         Опис радова       
 

Јед. 
мере 

 
 
количина 

Произвођач 
понуђене опреме или 

материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

70цм изнад земље, анкеровано 

38. 
Израда, транспорт и монтажа металних стубића са 
преколопом и катанцем фи 2", висине 70цм изнад земље, 
анкеровано ком 1 

/ 
  

39. Израда транспорт и монтажа барикадних рустичних стубића 
од силумена висине 70цм ком 1 

/  
 

40. 
испорука и постављање корпи за отпатке са ознаком 
класификације отпада димензија димензија Ø= 35цм и 
висине 60цм (доступање +/- 10%), 

ком 1 /  
 

41. 
Израда, транспорт и монтажа летњиковца са четири клупе са 
наслоном и столом у средини, као и осмоводним кровом фи 
3,2м одступање +/-10% ком 1 

/  
 

42. Израда, транспорт и монтажа клупа са наслоном рустичног 
облика са страницама од силумена  

ком 1 
  

 

43. Израда, транспорт и монтажа клупа са наслоном са 
страницама од металних цеви ком 1 

  
 

44. Израда, транспорт и монтажа клупа без наслона са бетонским 
"П" носачима ком 1 

  
 

45. 
Израда малих парковских корпи од перфорираног лима по 
узору на мале ђубријере ЈП Зеленило Београд, пречника 40 цм 
висине 60 цм одступање +/-10% на челичном стубу за 
завршном обрадом. ком 1 

/  

 

46. Израда парковских корпи на стубу од фи 2", које је 
обложено дрвеним лајснама пречника 40 цм висине 60 ком 1 

/  
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1 2 3 4 
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Ред.б
р 

                         Опис радова       
 

Јед. 
мере 
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Произвођач 
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материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

цм 

47. 
Израда испорука и уградња канте за одпадке од ТВл 
лима 50х50х80, корпа је пескарена па пластифицирана, 
обложена аришовим летвицама, које су заштићене 
хибридним уљем. ком 1 

/  

 

48. Израда, транспорт и монтажа дечије клупе са наслоном и са 
апликацијама воћа или животиња ком 1 

  
 

49. Израда, транспорт и монтажа металне љуљашке - 1 седиште 
ком 1 

 
/  

 

50. Израда, транспорт и монтажа металне љуљашке - 2 седишта 
ком 1 

 
/  

 

51. Израда транспорт и монтажа металне љуљашке типа " гнездо" 
пречник корпе фи 950мм ком 1 

  
 

52. Израда транспорт и монтажа металне љуљашке типа " гнездо" 
пречник корпе фи 1200мм ком 1 

  
 

53. 
Израда, транспорт и монтажа металне љуљашке са два гумена 
седишта за децу до 3 године типа "Милица" (ЈП Зеленило 
Београд) или одговарајуће ком 1 

  
 

54. Израда, траснпорт и монтажа металне клацкалице са 
једном рудом ком 1 

  
 

55. Израда, траснпорт и монтажа металне клацкалице са две 
руде ком 1 

  
 

56. Израда транспорт и монтажа металне клацкалице са 
лучним ојачањем типа "Рада" (ЈП Зеленило Београд) или ком 1 
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Јед. 
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Јединична цена 

са ПДВ-ом 

одговарајуће 
57. Израда, транспорт и монтажа једноструке квадратне 

пењалице  ком 1 
  

 

58. Израда, транспорт и монтажа панелне вртешке са четири 
седишта ком 1 

  
 

59. Израда, транспорт и монтажа сферне затворене вртешке 
са четири седишта ком 1 

  
 

60. Израда, транспорт и монтажа вртешке типа "Хуссон" или 
одговараjуће ком 1 

  
 

61. Израда, транспорт и монтажа типа "Сања" (ЈП Зеленило 
Београд) или одговаракуће ком 1 

  
 

62. Израда, транспорт и монтажа вртешке типа "Јелена" (ЈП 
Зеленило Београд) или одговаракуће ком 1 

  
 

63. Израда транспорт и монтажа отворене њихалице за децу 
у разним облицима (пони, скутер, авион...)  ком 1 

  
 

64. Израда транспорт и монтажа тобогана од фибергласа 
почетне висине минимум 1,6м (одступање +/-5%) ком 1 

  
 

65. Израда транспорт и монтажа поцинкованог тобогана 
типа "Марко" (ЈП Зеленило Београд) или одговаракуће ком 1 

  
 

66. 
Израда транспорт и монтажа тобогана са платформом 
без крова оквирних димензија 4,3*1,2*2,5м (одступање 
+/-5%) ком 1 

  
 

67. Израда, транспорт и монтажа тобогана са платформом са ком 1    
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кровом од теголе 4,3*1,2*2,5м (одступање +/-5%) 
68. Израда, транспорт и монтажа вртешке типа "Хуссон" или 

одговараjуће ком 1 
  

 

69. 

Израда, транспорт и монтажа Мултифункционалне 
играонице са једном наткривеном платформом и једном 
ненаткривеном платформом, једним тобоганом, 
степеницама и рипстолом. Оквирних димензија 
7,5*2,5*3,6м(одступање +/-5%) ком 1 

  

 

70. 

Израда транспорт и монтажа Мултифинкционалне 
играонице са једном наткривеном и две ненаткривене 
платформе, два тобогана, једним степеницама, једном 
стрмом равни и једним тунелом за провлачење оквирних 
димензија 10,6*4,0*3,6м(одступање +/-5%) ком 1 

  

 

71. Израда, транспорт и монтажа њихалице за шесторо деце 
на федерима димензија 3,5*1,5*1,3м(одступање +/-5%) ком 1 

  
 

72. 

Израда транспорт и монтажа Мултифункционалне 
играонице у облику брода са палубом, два тобогана, два 
улаза, три приступна степеништа, топовима, јарболом, 
једром, два тобогана, и морнарским лествама, оквирних 
димензија 13,0*6,0*5,0м одсупање +/-5% ком 1 

  

 

73. Израда, транспорт и монтажа дебла за седење за малу 
децу у облику крокодила или друге животиње ком 1 

  
 

74. Израда, транспорт и монтажа љуљшке за децу са ком 1    



ЈН ОП-Р-23/19 34/108  

Образац структуре цена за Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне 
површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини 

колон
а 
 

1 2 3 4 
5 6 

Ред.б
р 

                         Опис радова       
 

Јед. 
мере 

 
 
количина 

Произвођач 
понуђене опреме или 

материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

посебним потребама  
75. Израда транспорт и монтажа вртешке за децу са 

посебним потребама ком 1 
  

 

76. Израда, транспорт и монтажа пешчаника за децу са 
посебним потребама ком 1 

  
 

77. Израда, транспорт и монтажа тунела за провлачење у 
облику воза за децу до 7 година ком 1 

  
 

78. Израда, транспорт и монтажа пењалице од дебла сувог 
дрвета (10 пањева од 10 до 50 цм од нивоа земље) ком 1 

/  
 

79. 
Израда транспорт и монтажа кућице типа-облика 
"Вигвам" оквирних димензија 1.5*1.5*1.8м одступaње 
+/-5% ком 1 

  
 

80. 
Израда, транспорт и монтажа индијанског села са 
минимум три кућице типа "Вигвам" 1.5*1.5*1.8м 
одступaње +/-5% и оградом минималних димензија села 
10*10м ком 1 

  

 

81. 
Израда транспорт и монтажа пењалице облика –типа 
"Авион" оквирних димензија 5,0*3,0*1,8м одступaње +/-
5% ком 1 

  
 

82. 
Израда, траснпорт и монтажа пењалице облика 
"Подморница" оквирних димензија 7,5*4,0*2,0м 
одступaње +/-5% ком 1 

  
 

83. Израда транспорт и монтажа пењалице "Пирамида" ком 1    
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оквирних димензија фи 2,5*3,0м одступaње +/-5% 
84. Израда, транспорт и монтажа "Уличне вежбаонице" 

димензија 5*4м ком 1 
  

 

85. Израда транспорт и монтажа фитнес справе намењене 
вежби "Склекови" ком 1 

  
 

86. Израда, транспорт и монтажа фитнес справе "Коса 
клупа" ком 1 

  
 

87. Израда, транспорт и монтажа фитнес справе намењене 
важбама типа "Разбој" ком 1 

  
 

88. 
 

Израда, транспорт и монтажа фитнес справе 
"Пропадање" намењене важбама типа  ком 1 

  
 

89. Израда, транспорт и монтажа фитнес справе "Чучњеви" 
ком 1   

 

90. Израда транспорт и монтажа фитнес справе "Нордијско 
скијање" ком 1 

  
 

91. 
Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика 
"Малих кругова" по узору на справе  ЈП Зеленило 
београд  или одговарајуће ком 1 

  
 

92. 
Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика 
"Великих кругова" по узору на справе  ЈП Зеленило 
београд  или одговарајуће ком 1 

  
 

93. Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика 
"Јахач" ком 1 
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94. Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика и 
врсте вежбања"Масажер" ком 1 

  
 

95. Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика и 
врсте вежбања "Веслање" ком 1 

  
 

96. Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика и 
врсте вежбања "Одгуривање" ком 1 

  
 

97. Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика и 
врсте вежбања "Подизање" 

ком 1 
  

 

98. Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика и 
врсте вежбања "Шетач" 

ком 1 
  

 

99. Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика и 
врсте вежбања "Твистер" 

ком 1 
  

 

100. Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика и 
врсте вежбања "Сурф" 

ком 1 
  

 

101. Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика и 
врсте вежбања "Бицикл" 

ком 1 
  

 

102. Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика и 
врсте вежбања "Вратило" 

ком 1 
  

 

103. Израда транспорт и монтажа фитнес справе облика и ком 1    
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врсте вежбања "Тровисинско вратило" 

104. Фарбање изгуљених дечијих реквизита са неопходним 
припремним радовима обрачун по радном часу са свим 
неопходним материјалом час 1 

/  
 

105. Замена носача носеће греде љуљашке 

ком 1 
/  

 

106. Замена гумених седишта љуљашке 

ком 1 
/  

 

107. Замена затвореног седишта љуљашке 

ком 1 
/  

 

108. Замена носећих ланаца са шаркама и лежајевима за 
љуљашку обрачун паушално за једну љуљашку 

ком 1 
/  

 

109. Замена греда (руда) на клацкалицама 

ком 1 
/  

 

110. Замена седишта на клацкалицама 

ком 1 
/  

 

111. Замена седишта љуљашке "Орлово гнездо" фи 950мм 
ком 1 /  
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112. Замена седишта љуљашке "Орлово гнездо" фи 1200мм 

ком 1 
/  

 

113.

Израда, испорука и уградња кошаркаске конструкције од 
кутијастог профила 150x150x4мм, са анкер плочом 10 
мм, косник 150x150x4мм, рам за таблу од кутија 
50x30x2.5мм. Сав челик  је пескрен, па заштићен цинк 
прахом, па пластифициран. Табла је од провидног 
поликарбоната 10 мм, обележеног полиуретанском 
бојом, шрафљеног на рам на гуменим подлошкама. 
Обруч  је зглобни , са две опруге и носи се качи се 
директно на конструкцију, мрежица од полиестерког 
конца 4 мм, пројекција коса 175 цм, Оса анкера 31.5м, 
анкер плоча, флах 5мм, 8 поцинкованих навојних шипки 
у квалитету 8.8 узенгије и ојачана корпе арматура РА 
12мм.  ком 1 

  

 

114.

Израда, транспорт и мотажа конструкције коша -Обруч  
је зглобни , са две опруге и носи се качи се директно на 
конструкцију, конструкција коша стандардних димензија 
са таблом од од водоотпорног шпера (блажујке), и 
мрежицом типа обрачун по комаду у цену урачунат сва 
припадајући материјал за мотажу и сви радови и 
трошкови допремања ком 1 

/  
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115.
Израда, траснпорт и монтажа табле од водоотпорног 
шпера (блажујке) за кошарку са кошем Обруч  је зглобни 
, са две опруге и носи се качи се директно на 
конструкцију и мрежицом ком 1 

/  

 

116.
Израда, транспорт и мотажа табле за кошарку са кошем 
и мрежицом. Табла од провидног поликарбоната 10 мм, 
обележеног полиуретанском бојом, шрафљеног на рам 
на гуменим подлошкама у позицију се рачуна и испорука 
рама за таблу од кутија 50x30x2.5мм. ком 1 

/  

 

117. Израда транспорт и монтажа гола за рукомет са 
мрежицом димензија 3.0*2.0*1.0м обрачун за два гола 
 ком 1 

/  
 

118. Израда транспорт и монтажа гола за мали фудбал са 
мрежицом димензија 1.0*0.8*0.8м обрачун за два гола 

пар 1 
/  

 

119. Израда, испорука и уградња фудбалског гола 3х2м од 
кутијастих профила 80х80, голови су пескарени па 
пластифицирани у белу боју пар 1 

/  
 

120.
Обележавање спортских терена, пешачких и 
бициклистичких стаза на бетону или асфалту или 
тартану или вештачкој трави обрачун по дужном метру 
са свим трошковима м 1 

/  

 

121. Израда ревизионих окана (конусног завршног облика) од 
бетона МБ25, отвора димензија 1.00/0.80м, дебљина зида ком 1 

/  
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10цм 

122.

Геодетско снимање терена за потребе провере кота из 
пројекта при извођењу и дефинисању трасе  код 
обележавања терена и за друге потребе обрачун 
паушално на једном објекту 
Исколчавање и обележавање трасе  објекта са 
нивелисањем терена укључено у цену пауш 1 

/  

 

123.

Набавка, транспорт и монтажа клупа "за резервне 
играче". Матeријал јe комбинација мeтал као носаћа 
конструкција и дрвeних инпрeгнираних лeтвица као 
сeдишта са наслоном а свe заштићeно транспарeнтним 
прeмазом. Постављају сe у зeлeни појас уз баскет терен. 
Испод  ослонца клупе , извeсти тeмeљe дим. 40x60цм 
висинe 40цм од набијeног бeтона МБ 20, тако да горња 
ивица будe у нивоу тeрeна. Анкeрима и завртњима клупe 
фиксирати за бeтонски  тeмeљ. Обрачун по комаду. 
 ком 1 

/  

 

124.

Систем осигурања, са двокраким конектором са 
интегрисаним клизачима-котурачама за ЗИП line, пилот 
бар шипка за ослањање/управљање. Систем се састоји од 
специјалних карабињера који комуницирају један са 
другим уз помоћ специјален сајле која је интегрисана. 
Тако да док је један карабињер отворен други је ком 1 

/  
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немогуће отворити чиме се избегава случајно 
раскачињање са заштите. Производ је усклађен са 
следећим стандардом: ЕН 354 

125.
Гуртна за качење са обртним карабињером у складу са 
ЕН 354 ком 1 

/  
 

126.
Сајле за осигурање са обележавањем и стоперима, 
спајање алуминијумским ферулама ком 1 

/  
 

127. Препреке : висеће узенгије, висећи дискови, 
хоризонталне мердевине, џакови, slack line, вертикалне 
облице, мреже или сличне ком 1 

/  
 

128.
Сет за сениор оутдор фитнес са 4 справе, справе су 
комбинација лепљено четинарско дрво премазано 
хибридним улљем и челичних елемената који су 
пескарени па пластифицирани сет 1 

  

 

129.
Сет за сениор оутдор фитнес са 6 справе, справе су 
комбинација леплјено четинарско дрво премазано 
хибридним улљем и челичних елемената који су 
пескарени па пластифицирани сет 1 

  

 

130.
Сет за сениор оутдор фитнес са 8 справе, справе су 
комбинација леплјено четинарско дрво премазано 
хибридним улљем и челичних елемената који су 
пескарени па пластифицирани сет 1 
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131.
Сет за оутдор фитнес са 7 справе (позиција за вежбање): 
шведске мердевине, монки бар, ниско вратило и 4 виша 
вратила. stubovi су израђене од челичних цеви 114,3m 
x4mm ,  остали елемнти су од 33,7 и 42,4мм профила. 
Сав челик је пескарен па пластифициран. сет 1 

  

 

132.
Сет за оутдор фитнес са 5 справа (позиција за вежбање): 
шведске мердевине,паралелни разбој и 3 виша вратила. 
stubovi су израђене од челичних цеви 114,3m x4mm ,  
остали елемнти су од 33,7 и 42,4мм профила. Сав челик 
је пескарен па пластифициран. сет 1 

  

 

133.

Сет за оутдор фитнес са 8 справа (позиција за вежбање): 
шведске мердевине,гимнастичарски кругови и 3 виша 
вратила, две косе клупе, канап. stubovi су израђене од 
челичних цеви 114,3m x4mm ,  остали елемнти су од 33,7 
и 42,4мм профила. Сав челик је пескарен па 
пластифициран. сет 1 

  

 

134.

Сет за оутдор фитнес са 8 справа (позиција за вежбање): 
шведске мердевине,хоризонталне мердевине, паралелни 
разбој 2 ком и 2 виша вратила, монки бар, коса клупа. 
stubovi су израђене од челичних цеви 114,3m x4mm ,  
остали елемнти су од 33,7 и 42,4мм профила. Сав челик 
је пескарен па пластифициран. 

сет 1   
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135.
Сет за оутдор фитнес са 4 справе (позиција за вежбање): 
шведске мердевине,паралелни разбој, коса клупа и 
вратило. stubovi су израђене од челичних цеви 114,3m 
x4mm ,  остали елемнти су од 33,7 и 42,4мм профила. 
Сав челик је пескарен па пластифициран. ком 

сет 1   

 

136.

Набавка , транспорт и монтажа соларне уличне светиљке 
према по стандардима за ову врту добра соларне ћелије 
које се пројектују морају имати минимум 20% 
ефикасности, соларне плоче морају бити интегрални део 
соларне лед светиљке Снага соларног панела за клупу 
минимум 90 Wp дужина соларних панела од 170 до 
200цм, са свим радовима на поставци светиљке ком 1 

  

 

137.

Набавка , транспорт и монтажа соларне уличне светиљке 
према по стандардима за ову врту добра соларне ћелије 
које се пројектују морају имати минимум 20% 
ефикасности, соларне плоче морају бити интегрални део 
соларне лед светиљке Снага соларног панела за клупу 
минимум 90 Wp дужина соларних панела од 150 до 
170цм, са свим радовима на поставци светиљке ком 1 

  

 

138.

Набавка, транспорт  и мотажа интернет соларне клупе по 
стандардима за ову врсту добра минимум 4 USB пуњача, 
4 бежична пуњача и  Wi Fi Internet Hot Spot. Понуђена 
клупа или интернет дрво морају имати место за ком 1 
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оглашавње површине од минимум 0,7 квадрата и не могу 
прелазити тежину већу од 250 кг. соларне плоче морају 
бити интегрални клупе 

139.
Сертификација игралишта од стране независног 
сертификационог тела обрачну паушално по једном 
игралишту ком 1 

  
 

140.
Припрема терена, чишћење и организација градилишта 
на одређеној локацији наплата по градилишту паушално 
сви припремни радови износења смећа и др. ком 1 

/  
 

141.

Израда и мотажа градилишне табле у складу са 
грађевинским прописима и обавезном сликом финалног 
изгледа јавне површине наккон завршетка радова са 
урачунатом стампом и свим другим трошковима 
димензија табле минимум 1,5 са 2,5 метра обрачуун 
паушално по табли са трошковима мотаже ком 1 

/  

 

142.
Демонтажа дотрајалог комплетног мобилијара паушални 
обрачун по комаду са одвозом на депонију ком 1 

  
 

143.

Хумусирање, тј разастирање хумусне земље машинско-
ручно са планирањем и припрема за садњу по захтевима 
пројекта, са довозом земље и свим трошковима обрачун 
по кубику довезене земље м3 1 

  

 

144.
сетва травне смеше на местима означеним у пројекту. 
Преко фино испланираног терена  извршити сетву м2 1 
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травне смеше:  - Festuca rubra 40 %, - Festuca ovina 30 %,- 
Poa pratensis 20 %, - Trifolium repens 10 %. Сетву травног 
семена извршити равно из два унакрсна правца и то по 
мирном времену, без падавина и ветра. По извршеној 
сетви семе утиснути у земљу гвозденим јежом, а потом 
уваљати дрвеним ваљком извршити интезивно поливање 
до пуног ницања траве.Поливање наставити свакодневно 
до првог кошења. Обрачун по м2 обрађене површине. 

145.

СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА ОД СТРАНЕ 
ОВЛАШЋЕНОГГЕОМЕТРА. Снимак се предаје  
инвеститору на крају извођења радова - пре израде 
окончане ситуације, у папирној ( елаборат) и дигиталној 
форми на CD-u adac - "*.dwg" формату (са таблицом 
апсолутних кордината свих  преломних тачака на траси 
саобраћајнице). Овај снимак је основа за коначни 
обрачун радова. Обрачун се врши паушално за све  
радове на комплетној jaвној површини цена се изражава 
комадно по једној површини ком 1 

/  

 

146.

Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог 
каменог материјала, машинским нивелисањем и 
набијањем до потребне носивости прописане пројектом 
од дроб. материјала 0-31.5 mm сваки слој агрегата 
потребно наливати водом и набијати до потребне м3 1 

/  
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збијности 

147.

Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог 
каменог материјала, машинским нивелисањем и 
набијанњем до потребне носивости прописане пројектом 
од дроб. материјала 31.5 mm -63 mm сваки слој агрегата 
потребно наливати водом и набијати до потребне 
збијности м3 1 

/  

 

148.

Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог 
каменог материјала, машинским нивелисањем и 
набијањем до потребне носивости прописане пројектом 
од дроб. материјала 0-16 mm сваки слој агрегата 
потребно наливати водом и набијати до потребне 
збијности м3 1 

/  

 

149.

Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог 
каменог материјала, ручним финим нивелисањем и 
набијањем до потребне носивости од дроб. Каменог 
материјала 0-31.5 mm  d = 5 cm. Равноћа мин +-1цм на 4 
м м2 

1.00 /  

 

150.

Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог 
каменог материјала, ручним финим нивелисањем и 
набијањем до потребне носивости од мешавине дроб. 
Каменог материјала 0-4 mm и цемента у размери 1:5-  d 
=максимално 2 cm. Равноћа мин +-0.5цм на 4 м м2 

1.00 /  
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151.
Набавка, транспорт и уградња каменог материјала 
фракције 4-8мм д+3-5 цм за испод бетонских плоча м2 

1.00 /  
 

152.
Набавка, транспорт и уградња геотекстил не ткани 
минимум 200 г/м2 м2 

1.00 /  
 

153.
Набавка, транспорт и уградња геотекстил не ткани 
минимум 300 г/м3 м2 

1.00 /  
 

154.
Набавка, транспорт и уградња геотекстил не ткани 
минимум 400 г/м4 м2 

1.00 /  
 

155.
Набавка, транспорт и уградња чепаста мембрана од 
полиетилена мин 300 г/м3 

м2 1.00 /  
 

156.
Набавка, транспорт и уградња ПЕТ фолија рециклирана 
мин дебљине 150 микрона 

м2 1.00 /  
 

157.

Рушење постојећег бетонске или асфалтне 
подлоге, тротоара и колских прилаза од другог 
материјала дебљине 10-15 cm . Цена обухвата: 
прикупљање и одвоз на депонију. 

 

m² 1.00 /  

 

158.
Сечење асфалта и бетона тестером, због формирања 
равних ивица и уклапања површина. 

m 1.00 /  
 

159.
Пресецање бетона или асфалта у сврху формирања 
нових темеља за мобилијар, дубина реза 3-6 цм 

m 1.00 /  
 

160.
Пресецање бетона или асфалта у сврху формирања 
нових темеља за мобилијар, дубина реза 6 -10цм 

m 1.00 /  
 

161. Рушење  армирано бетонски ,елемената, греда, стубова , m³ 1.00 /   
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самаца, са утоваром у камионе и одвозом на депонију  

162.

Машински ископ земљаног материјала III и IV 
категорије са одвозом на депонију, до дубине 30цм,са 
превртањем земље, сакупљањем и избацивањем 
остатака корена биљака са терена. Извршити 
култивирање земље, ситњење земље, финим 
нивелисањем и планирањем. У свему према захтеву 
пројекта конкретне локације 

 

m³ 1.00 /  

 

163.

Ручни ископ земљаног материјала III и IV категорије. са 
одвозом на депонијудо дубине 30цм,са превртањем 
земље, сакупљањем и избацивањем остатака корена 
биљака са терена. Извршити култивирање земље, 
ситњење земље, финим нивелисањем и планирањем. У 
свему према захтеву пројекта конкретне локације 

m³ 1.00 /  

 

164.
Ископ земље и невезане стене у широком откопу 
ровокопачем у земљи IV I V категорије 

m³ 1.00 /  
 

165.
Ископ канала  за воду, канализацију, дренажу, електро и 
осталне инсталације ширине 30цм, дубине 100 цм са 20% 
ручног рада са транспортом на градску депонију. м1 

1.00 /  
 

166.
Ископ канала  за воду, канализацију, дренажу, електро и 
осталне инсталације ширине 40цм,дубине 100 цм са 20% 
ручног рада са транспортом на градску депонију. М1 

1.00 /  
 

167.
Ископ канала  за воду, канализацију, дренажу,  електро и 
осталне инсталације ширине 60цм, дубине 100 цмса 20% 
ручног рада са транспортом на градску депонију. м1 

1.00 /  
 



ЈН ОП-Р-23/19 49/108  

Образац структуре цена за Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне 
површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини 

колон
а 
 

1 2 3 4 
5 6 

Ред.б
р 

                         Опис радова       
 

Јед. 
мере 

 
 
количина 

Произвођач 
понуђене опреме или 

материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

168.
Ископ канала  за воду, канализацију, дренажу,  електро и 
осталне инсталације ширине 80цм, дубине 100 цмса 20% 
ручног рада са транспортом на градску депонију. м1 

1.00 /  
 

169.
Затрпавање рова земљом у слојевима од по 20 цм, са 
набијањем м3 

1.00 /   

170.
Затрпавање рова песком у слојевима од по 20 цм, са 
набијањем м3 

1.00 /   

171. Набијање подтла м2 1.00 /   
172. Планирање и ваљање постељице м2 1.00 /   
173. Планирање равних површина са нивелисањем м2 1.00 /   
174. а.) Израда насипа од песка , са планиранјем и набијањем м3 1.00 /   

175.
б.)Израда насипа од ибер лауфа као дренажног слоја 
фракције 32-120 mm  двапут испран и без органских 
примеса м3 

1.00 /  
 

176.
б.)Израда насипа од шљунка h=25cm као подлоге за 
дечије игралиште фракције 4-8 mm  двапут испран и без 
органских примеса м3 

1.00 /  
 

177. б.)Израда насипа од природног шљунка   м3 1.00 /   

178.
Пуњење дренажних ровова сепарисаним шљунком 
фракције 16-32м  м3 

1.00 /  
 

179. Ископ темеља самца за мобилијар м3 1.00 /   
180. Ископ тракастог темеља за ивичњаке м 1.00 /   

181.
Насипање темеља природним шљунком, нивелација и 
набијање м3 

1.00   
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182.

Нивелисање постојећих поклопаца водоводних и 
канализационих ревизионих окана и сливничких 
решетки. Цена обухвата демонтажу постојећег рама 
и поклопца, постављање рама и поклопца на 
предвиђену висину у бетону МБ20, сав материјал и 
рад.  

 

ком 1.00 /  

 

183.

Набавка и уградња поклопаца водоводних и 
канализационих ревизионих окана. Цена обухвата 
набавку рама и поклопца за лако саобраћајно 
оптерећење, постављање рама и поклопца на предвиђену 
висину у бетону МБ20, сав материјал и рад 

ком 1.00 /  

 

184. Набавка и уградња сливничке решетке са рамом. ком 1.00 /   

185.

Израда тампона од природног песка дебљине 
d=15 cm. Цена обухвата: набавка песка са 
транспортом, машинско и ручно разастирање и 
збијање уз поливање водом. Модул стишљивости се 
утврђује опитом кружном плочом пречника 30cm.  

 

m³ 1.00 /  

 

186.
Набавка, транспорт и уградњагео мрежа за заштиту 
косина од ерозије м2 

1.00 /  
 

187.

Набака транспорт и уградња вибропресованих бетонских 
елемената димензија 10x10 д=6цм Плоче су двослојне са 
завршним слојем минималне дебљине 6мм са кварцним 
песком у  боји према пројекту конкретне локације и м2 

1.00 /  
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квалитетом бетона МБ40 В6 М100. Плоче је потребно 
поставити преко слоја 3-5цм од дробљеног каменог 
агрегата фракције 4-8мм, са потребним усецањем, 
пеглањем и забрисавањем површине кварцним песком. У 
свему према техничким детаљима и упуствима са 
пројекта. 

188.

Набака транспорт и уградња вибропресованих бетонских 
елемената димензија 10x20 д=8цм Плоче су двослојне са 
завршним слојем минималне дебљине 6мм са кварцним 
песком у црној боји и квалитетом бетона МБ40 В6 М100. 
Плоче је потребно поставити преко слоја 3-5цм од 
дробљеног каменог агрегата фракције 4-8мм, са 
потребним усецањем, пеглањем и забрисавањем 
површине кварцним песком. У свему према техничким 
детаљима и упуствима са пројекта. 

м2 1.00 /  

 

189.

Набака транспорт и уградња вибропресованих бетонских 
елемената димензија 10x20 д=8цм Плоче су двослојне са 
завршним слојем минималне дебљине 6мм оплемењеним 
техником прања, са видљивим зрном камена на 
површини у више различитих тонова: светло жута, беж, 
бела и сива и квалитетом бетона МБ40 В6 М100. Плоче 
је потребно поставити у -мозаичном- распореду преко 
слоја 3-5цм од дробљеног каменог агрегата фракције 4-

м2 1.00 /  
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8мм, са потребним усецањем, пеглањем и забрисавањем 
површине кварцним песком. У свему према техничким 
детаљима и упуствима са пројекта. 

190.

Набака транспорт и уградња вибропресованих бетонских 
елемената димензија 68x16, 52x16, 52x12, 40x12 д=8цм 
Плоче су двослојне са завршним слојем минималне 
дебљине 6мм са кварцним песком у црној боји и 
квалитетом бетона МБ40 В6 М100. Плоче је потребно 
поставити у -мозаичном- распореду преко слоја 3-5цм од 
дробљеног каменог агрегата фракције 4-8мм, са 
потребним усецањем, пеглањем и забрисавањем 
површине кварцним песком. У свему према техничким 
детаљима и упуствима са пројекта. 

м2 1.00 /  

 

191.

Набака транспорт и уградња вибропресованих бетонских 
елемената димензија 68x16, 52x16, 52x12, 40x12 д=8цм 
Плоче су двослојне са завршним слојем минималне 
дебљине 6ммса кварцним песком у више тонова који се 
преливају по површини плоча и квалитетом бетона  
МБ40 В6 М100. Плоче је потребно поставити у -
мозаичном- распореду преко слоја 3-5цм од дробљеног 
каменог агрегата фракције 4-8мм, са потребним 
усецањем, пеглањем и забрисавањем површине 
кварцним песком. У свему према техничким детаљима и 

м2 1.00 /  
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упуствима са пројекта. 

192.

бака транспорт и уградња вибропресованих бетонских 
елемената димензија 68x16, 52x16, 52x12, 40x12 д=8цм 
Плоче су двослојне са завршним слојем минималне 
дебљине 6ммса кварцним песком у више тонова који се 
преливају по површини плоча и квалитетом бетона  
МБ40 В6 М100. Плоче је потребно поставити у -
мозаичном- распореду преко слоја 3-5цм од дробљеног 
каменог агрегата фракције 4-8мм, са потребним 
усецањем, пеглањем и забрисавањем површине 
кварцним песком. У свему према техничким детаљима и 
упуствима са пројекта. 

м2 1.00 /  

 

193.

Набака транспорт и уградња вибропресованих бетонских 
елемената димензија 16x16, 16x20 д=8цм Плоче су 
двослојне са завршним слојем минималне дебљине 6мм 
са кварцним песком у црној боји и квалитетом бетона 
МБ40 В6 М100. Плоче је потребно поставити у -
мозаичном- распореду преко слоја 3-5цм од дробљеног 
каменог агрегата фракције 4-8мм, са потребним 
усецањем, пеглањем и забрисавањем површине 
кварцним песком. У свему према техничким детаљима и 
упуствима са пројекта. 

м2 1.00 /  

 

194. Набака транспорт и уградња вибропресованих бетонских м2 1.00 /   
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елемената димензија 16x16, 16x20 д=8цм Плоче су 
двослојне са завршним слојем минималне дебљине 6мм 
са кварцним песком у више тонова који се преливају по 
површини плоча и квалитетом бетона МБ40 В6 М100. 
Плоче је потребно поставити у -мозаичном- распореду 
преко слоја 3-5цм од дробљеног каменог агрегата 
фракције 4-8мм, са потребним усецањем, пеглањем и 
забрисавањем површине кварцним песком. У свему 
према техничким детаљима и упуствима са пројекта. 

195.

Набака транспорт и уградња вибропресованих бетонских 
елемената димензија 40x24, 32x24, 16x24 д=6цм Плоче 
су двослојне са завршним слојем минималне дебљине 
6мм оплемењеним техником прања, са видљивим зрном 
камена на површини у више различитих тонова: светло 
жута, беж, бела и сива и квалитетом бетона МБ40 В6 
М100. Плоче је потребно поставити у -мозаичном- 
распореду преко слоја 3-5цм од дробљеног каменог 
агрегата фракције 4-8мм, са потребним усецањем, 
пеглањем и забрисавањем површине кварцним песком. У 
свему према техничким детаљима и упуствима са 
пројекта. 

м2 1.00 /  

 

196.
Набака транспорт и уградња вибропресованих бетонских 
елемената димензија 40x24, 32x24, 16x24 д=6цм Плоче 

м2 1.00 /  
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су двослојне са завршним слојем минималне дебљине 
6мм са кварцним песком у црној боји и квалитетом 
бетона МБ40 В6 М100. Плоче је потребно поставити у -
мозаичном- распореду преко слоја 3-5цм од дробљеног 
каменог агрегата фракције 4-8мм, са потребним 
усецањем, пеглањем и забрисавањем површине 
кварцним песком. У свему према техничким детаљима и 
упуствима са пројекта. 

197 

Набака транспорт и уградња вибропресованих бетонских 
елемената димензија 20x30x6цм Плоче су двослојне са 
завршним слојем минималне дебљине 6мм са кварцним 
песком у више тонова који се преливају по површини 
плоча и квалитетом бетона МБ40 В6 М100. Плоче је 
потребно поставити у -мозаичном- распореду преко 
слоја 3-5цм од дробљеног каменог агрегата фракције 4-
8мм, са потребним усецањем, пеглањем и забрисавањем 
површине кварцним песком. У свему према техничким 
детаљима и упуствима са пројекта. 

м2 1.00 /  

 

198 

Набака и уградња вибропресованих бетонских ивичњака 
димензија 6/20цм са завршним слојем минималне 
дебљине 15мм са кварцним песком у сивој боји. 
Ивичњаке је потребно поставити у слоју бетона МБ20 у 
свему према техничким детаљима и упуствима са 

м2 1.00 /  
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пројекта. 

199 

Набака и уградња вибропресованих бетонских ивичњака 
димензија 6/20цм са завршним слојем минималне 
дебљине 15мм са кварцним песком у црној боји. 
Ивичњаке је потребно поставити у слоју бетона МБ20 у 
свему према техничким детаљима и упуствима са 
пројекта. 

м2 1.00 /  

 

200 

Набака и уградња вибропресованих бетонских ивичњака 
димензија 6/20цм са завршним слојем минималне 
дебљине 15мм са кварцним песком у белој боји. 
Ивичњаке је потребно поставити у слоју бетона МБ20 у 
свему према техничким детаљима и упуствима са 
пројекта. 

м2 1.00 /  

 

201 

Набака и уградња вибропресованих бетонских ивичњака 
димензија 8/20цм са завршним слојем минималне 
дебљине 15мм са кварцним песком у сивој боји. 
Ивичњаке је потребно поставити у слоју бетона МБ20 у 
свему према техничким детаљима и упуствима са 
пројекта. 

м2 1.00 /  

 

202 

Набака и уградња вибропресованих бетонских ивичњака 
димензија 8/20цм са завршним слојем минималне 
дебљине 15мм са кварцним песком у црној боји. 
Ивичњаке је потребно поставити у слоју бетона МБ20 у 

м2 1.00 /  
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свему према техничким детаљима и упуствима са 
пројекта. 

203 

Набака и уградња вибропресованих бетонских ивичњака 
димензија 8/20цм са завршним слојем минималне 
дебљине 15мм са кварцним песком у белој боји. 
Ивичњаке је потребно поставити у слоју бетона МБ20 у 
свему према техничким детаљима и упуствима са 
пројекта. 

м2 1.00 /  

 

204 

Набака и уградња вибропресованих бетонских ивичњака 
димензија 18/24цм са завршним слојем минималне 
дебљине 15мм са кварцним песком у сивој боји. 
Ивичњаке је потребно поставити у слоју бетона МБ20 у 
свему према техничким детаљима и упуствима са 
пројекта. 

м2 1.00 /  

 

205 

Набака и уградња вибропресованих бетонских ивичњака 
димензија 18/24цм са завршним слојем минималне 
дебљине 15мм са кварцним песком у белој боји. 
Ивичњаке је потребно поставити у слоју бетона МБ20 у 
свему према техничким детаљима и упуствима са 
пројекта. 

м2 1.00 /  

 

206 
Набака и уградња вибропресованих бетонских ивичњака 
димензија 24/18цм са завршним слојем минималне 
дебљине 15мм са кварцним песком у боји према 

м2 1.00 /  
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пројекту. Ивичњаке је потребно поставити у слоју 
бетона МБ20 у свему према техничким детаљима и 
упуствима са пројекта. 

207 

Набака и уградња вибропресованих бетонских ивичњака 
димензија 6/25цм са буњастим завршним слојем у црној 
боји. Ивичњаке је потребно поставити у слоју бетона 
МБ20 у свему према техничким детаљима и упуствима 
са пројекта. 

м2 1.00 /  

 

208 

Набака и уградња вибропресованих бетонских ивичњака 
димензија 16/20цм са буњастим завршним слојем у боји 
према пројекту. Ивичњаке је потребно поставити у слоју 
бетона МБ20 у свему према техничким детаљима и 
упуствима са пројекта. 

м2 1.00 /  

 

209 

Набака и уградња вибропресованих бетонских ивичњака 
димензија 16/30цм са буњастим завршним слојем у боји 
према пројекту. Ивичњаке је потребно поставити у слоју 
бетона МБ20 у свему према техничким детаљима и 
упуствима са пројекта. 

м2 1.00 /  

 

210 

Набака и уградња вибропресованих бетонских палисада 
димензија 6/8/25цм са буњастим завршним слојем у боји 
према пројекту. Палисаде је потребно поставити у слоју 
бетона МБ20 у свему према техничким детаљима и 
упуствима са пројекта. 

м2 1.00 /  
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211 

Набака и уградња вибропресованих бетонских палисада 
димензија 6/8/45цм са буњастим завршним слојем у у 
боји према пројекту. Палисаде је потребно поставити у 
слоју бетона МБ20 у свему према техничким детаљима и 
упуствима са пројекта. 

м2 1.00 /  

 

212 

Набака и уградња вибропресованих бетонских ригола 
димензија 30/10цм са завршним слојем минималне 
дебљине 15мм са кварцним песком у боји према 
пројекту. Риголе је потребно поставити у слоју бетона 
МБ20 у свему према техничким детаљима и упуствима 
са пројекта. 

м2 1.00 /  

 

213 

Израда бетонске плоче   мин дебљине 10цм, бетоном МБ 
30, уградња вибролетвом и хеликоптером, са 
постављањем рециклиране фолије испод бетона, са 
пластичним дистанцерима од 30мм, бетон благо 
угладити не ићи до "црног сјаја"  у свему према пројекту м2 

1.00 /  

 

214 

Израда бетонске плоче   мин дебљине 12цм, бетоном МБ 
30, уградња вибролетвом и хеликоптером, са 
постављањем рециклиране фолије испод бетона, са 
пластичним дистанцерима од 30мм, бетон благо 
угладити не ићи до "црног сјаја"   м2 

1.00 /  

 

215 
челична влакна за микроармирање бетона дужине 50мм, 
додају се у миксер мин 15 мин пре уградње Кг 

1.00 
/  
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216 Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q 131 Кг 1.00 /   
217 Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q 188 Кг 1.00 /   
218 Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q 335 Кг 1.00 /   

219 
израда, транспорт и уградња арматуре по спецификацији 
из пројекта Кг 

1.00 
/  

 

220 израда,, транспорт и уградња челичних анкер плоча Кг 1.00 /   
221 израда,, транспорт и уградња челичних анкер корпи Кг 1.00 /   

222 
израда,, транспорт и уградња челичних анкер плоча, 
топлоцинкованих Кг 

1.00 
/  

 

223 
набавка и дозирање полипропиленских влакана 
специјално намењених за бет. конструкције типа КХФ 
23-X-Т у количини 1кг/м3 бетона кг 

1.00 
/  

 

224 

-набавка и уградња завршног чврстог противхабајућег 
слоја система  "РОЦЛАНД QУАЛИДУР" цца 4-5кг/м2 
дебљине цца 3мм (уградња "суво на мокро") као и 
упеглавање ротационим машинама до потребне глаткоће 
(ХАРТСТОФФ група А) а у свему по ЕН 13 813 ЦТ-Ц8 
ФТА3 М2 

1.00 

/  

 

 
исецанје дилетационих фуга н абетонској плочи 
површине 5џ5м, ширине 3 мм М1 

   
 

225 
Испуна фуга мешавином полиуретанског 
трајноелсстичног гита и кварцног песка гранулације 0,3-
1,2мм М1 

1.00 
/  
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226 

Израда БНС. набавка материјала и израда горњег 
носећег слоја од битуменизираног дробљеног каменог 
агрегата гранулација 0-32мм по рецептури ЈУС-а. 
Уграђени слој по сабијању треба да има дебљину 8цм. 
Уградња се врши машински са збијањем гарнитуром 
ваљака. М2 

1.00 

/  

 

227 

Израда хабајућег слоја BНХС16. набавка материјала и 
 израда хабајућег слоја од асфалт бетона. Дебљина 
уграђеног слоја је 5цм. Уградња се врши машински са 
збијањем  
Обрачун по м2 уграђеног АБ8 М2 

1.00 

/  

 

228 

Израда хабајућег слоја АБ8. набавка материјала и 
 израда хабајућег слоја од асфалт бетона. Дебљина 
уграђеног слоја је 3цм. Уградња се врши машински са 
збијањем Равност уграђеног слоја се врши равњачом, 
где је дозвољено одступање +-5мм на 4м 
Обрачун по м2 уграђеног АБ8 М2 

1.00 

/  

 

 скидање графита са фасаде  м2 1.00 /   
229 прање фасада и бетонских елемената под притиском м2     

230 
кречење фасада и бетонских елемента , акрилном 
фасадном бојом која се лако пере м2 

1.00 /  
 

231 
Бетонажа темеља самаца за мобилијар бетон МБ 30, 
уграднја вибро иглом м3 

1.00 /  
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232 
Бетонажа елемента, греда, темеља стубова у 
глаткојоплати  бетоном МБ 30, уградња вибро иглом м3 

1.00 /  
 

233 
Заливање темеља, анкера, отвора, експандирајуцим 
бетоном до 15 цм ширине ,  м3 

1.00 /  
 

234 
Израда ограде од облица Ø14цм импрегнираних и 
заштићених хибридним уљем, и сиснтетичког канапа 
Ø22мм m1 

1.00 /  
 

235 

Израда новог армираног бетонског степеништа, 
стандардних димензија чела и газишта, армираих са 
ку335 на подлози од шљунка минималне дебљине 10цм 
са завршном обрадом степеника метлањем м3 1 

/  

 

236 

Набавка материјала израда и уградања ограде око 
комплекса. Ограду израдити од решеткастих оградних 
панел типа као "LEGI RM" димензија 2430x2540мм, 
израђених од двоструких хоризонталних жица дебљине 
7мм, вертикалних дебљине 5мм, док су завршне жице 
дебљине 8мм, због додатног ојачања са стубом. Панел је 
израђен тако да је осовинска димензија окца 50x200мм. 
Панел је у топлоцинкованом стању по норми DIN EN 
ISO 1461 и пластифициран, боја RAL 6005 - мочварно 
зелена. Стубове типа као LEGI "R-PUR" за ограду 
висине 2430 мм. Пресек стубова је 60x40x2мм, 
осовински размак између стубова је 2500мм. Стубови су м2 

1.00 /  
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укупне дужине 3000 мм. На стубовима се налазе отвори 
кроз које се учвршћује решеткасти панел ограде путем 
прохромских кукица и матица. Отвори на задњој страни 
стуба затварају се пластичним чеповима, док се на врху 
стуба ставља се пластична капа. Стубови ограде су 
топлоцинковани према норми DIN EN ISO 1461 и 
пластифицирани, боја RAL 6005 - мочварно зелена. 
Ограду израдити и уградити на основу упутства и 
детаља произвођача. Обрачун по:м¹ 

237 

постављање ограде од грифоване  жице оквир ограде је 
кутијасти профил 60х40 у свему по моделу ограде ЈП 
зеленило Београд максимална висина ограде је 1,2 метра 
минимална 1 м обрачун по дужном метру ограда се 
поставља без парапета м1 

1.00 /  

 

238 
Израда пешачке капије у уквиру ограде 100х200цм од 
кутијастих профила 60х40 и исте испуне као на огради ком 

1.00 /  
 

 
Израда ивичњака од облица 14 цм хоризонтално 
постављених, импрегнираних и заштићених хибридним 
уљем м1 

1.00 /  
 

239 
Набавка испорука и уграднја малча од борове коре 
гранулације 1-5цм, мин 15цм м3 

1.00 /  
 

240 
Израда испорука и уградња челичне конструкције, по 
спецификацији и цртежу, од кутијастих и ХПЛ иТВЛ Кг 

1.00 /  
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профила и лимова, конструкција се пескари и треба да 
буде заштичена са два слоја боје, први епокси слој и 
заврсни полиуретански слој. 

241 
Израда испорука и уградња челичне конструкције, по 
спецификацији и цртежу, од кутијастих и ХПЛ иТВЛ 
профила и лимова, конструкција се топло цинкује Кг 

1.00 /  
 

242 

Израда испорука и уградња челичне конструкције, по 
спецификацији и цртежу, од кутијастих и ХПЛ иТВЛ 
профила и лимова, конструкција се топло цинкује па 
пластифицира у тон по жељи инвеститора Кг 

1.00 /  

 

243 

Израда испорука и уградња дрвене конструкције  по 
спецификацији и цртежу, од лепљене борове грађе 
индустриског квалитета, Конструкција је премазана 
хибридним уљем M3 

1.00 /  

 

244 

Израда испорука и уградња дрвене конструкције  по 
спецификацији и цртежу, од КВХ импрегниране борове 
грађе индустријског квалитета, Конструкција је 
премазана хибридним уљем M3 

1.00 /  

 

245 
Израда испорука и уградња дрвене конструкције  по 
спецификацији и цртежу, од ариша , Конструкција је 
премазана хибридним уљем M3 

1.00 /  
 

246 
Поставка декинга са глатком површином од ариша 
дебљине мин 25мм , декинг је премазан са свих страна М2 

1.00 /  
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247 
Поставка декинга са противклизном површином 
површином од ариша дебљине мин 25мм , декинг је 
премазан са свих страна хибридним уљем М2 

1.00 /  
 

248 
Поставка декинга са противклизном површином 
површином од импрегнираног бора дебљине мин 25мм , 
декинг је премазан са свих страна хибридним уљем М2 

1.00 /  
 

249 
Поставка летвица од ариша разних димензија као 
завршна обрада и облога , на клупама, кантама за смеће, 
облога зидова. Премазан са хибридним уљем М2 

1.00 /  
 

250 

Платформе осмоугаоне,дијагонала180cm, конструкција 
челични профил 60x40топлоцинкован, декинг црни бор 
импрегниран под притиском,и два слоја лак глазуре, 
косници лепљено борово дрводебљине70mm, шрафови 
за спој са деблом 571 -16mm ком 

1.00 /  

 

251 

Дебло-црни бор 7-9m минимална дебљина у пању 35cm, 
минимално на врху 26cm. Унапред обрађени усеци за 
платформе и рупе за анкере, заштићено са хибридним 
уљем. Део који иде у бетон заштићен са два слоја 
битуменозне заштите. ком 

1.00 /  

 

252 
Темељи самци 180x180x150cm, армирани прстеном RA 
10 на 15cm и Q366 у доњој зони, MB 30. Шалује се рупа 
100cm пречника 42cm, после монтирања дебла слој ком 

1.00 /  
 



ЈН ОП-Р-23/19 66/108  

Образац структуре цена за Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне 
површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини 

колон
а 
 

1 2 3 4 
5 6 

Ред.б
р 

                         Опис радова       
 

Јед. 
мере 

 
 
количина 

Произвођач 
понуђене опреме или 

материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

између темеља и дебла се залива експандирајућим 
бетоном. 

253 

Анкер плоча за повезивање дебла међусобно од TVL 8m, 
са унапред избушеним рупама за спој и анкером који 
улази у дебло Ø32mm топлоцинкован. Анкер се за дебло 
причвршћује за 4 шрафа DIN 571 240x16mm. ком 

1.00 /  

 

254 
. Затеге између дебла-кутијасти профил 120x60mm 
топлоцинкован са челичном хилзном за спајање. ком 

1.00 /  
 

255 
Рампе за zip line са тапацираном заштитом и 
противклизном гумом авантура парк. ком 

1.00 /  
 

256 
Израда испорука и уградња табле забране и упозорења 
20Х30цм ком 

1.00 /  
 

257 Израда испорука и уградња инфо табле 250х125цм ком 1.00 /   

 
Израда капије , са механзмом ѕа отварање на даљински и 
на код, са упозоравајућим светлом и сензором  м2 

1.00 /  
 

258 

Израда, транспорт и уградња застора од гумених плоча 
димензија 46*500*500мм црвене боје, на претходно 
припремљеној подлози од бетона Израда подлоге од  
гумених плоча ( од гуменог агрегата 1-2.5мм и везивних 
полиуретанских средстава врхунског квалитета) Плоче 
морају поседовати TUV сертификат издат на основу 
тестирања EN 1176-1:2008 или одговарајуће и  EN 1177-
1:2008 или одговарајуће.  м2 1 
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259 

Израда, транспорт и уградња застора од гумених плоча 
димензија 46*500*500мм зелене боје, на претходно 
припремљеној подлози од бетона Плоче морају 
поседовати TUV сертификат издат на основу тестирања 
EN 1176-1:2008 или одговарајуће и  EN 1177-1:2008 или 
одговарајуће. м2 1 

  

 

260 

Израда, транспорт и уградња застора од гумених плоча 
димензија 60*500*500мм црвене боје, на претходно 
припремљеној подлози од бетона Плоче морају 
поседовати TUV сертификат издат на основу тестирања 
EN 1176-1:2008 или одговарајуће и  EN 1177-1:2008 или 
одговарајуће. м2 1 

  

 

261 

Израда, транспорт и уградња застора од гумених плоча 
димензија 60*500*500мм зелене боје, на претходно 
припремљеној подлози од бетона Плоче морају 
поседовати TUV сертификат издат на основу тестирања 
EN 1176-1:2008 или одговарајуће и  EN 1177-1:2008 или 
одговарајуће. м2 1 

  

 

262 

Израда, транспорт и уградња застора од гумених плоча 
димензија 80*500*500мм црвене боје, на претходно 
припремљеној подлози од бетона Плоче морају 
поседовати TUV сертификат издат на основу тестирања 
EN 1176-1:2008 или одговарајуће и  EN 1177-1:2008 или м2 1 
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одговарајуће. 

263 
Израда, транспорт и уградња застора од гумених плоча 
димензија 80*500*500мм зелене боје, на претходно 
припремљеној подлози од бетона  м2 1 

  
 

264 

"Набавка, транспорт,  и израда застора од гуме (тартан) 
на дечијем игралишту, д=3 цм на претходно 
припремљеној подлози. 
Позиција обухвата постављање СБР подлоге гранулације 
0,5-7мм, д=20мм и наношење ЕПДМ завршног слоја, 
д=10мм, УВ стабилан, гранулације зрна од 1-3,5мм.  
Подлога црвене боје" м2 1 

  

 

265 

Набавка, транспорт,  и израда застора од гуме (тартан) на 
дечијем игралишту, д=5 цм на претходно припремљеној 
подлози. 
Позиција обухвата постављање СБР подлоге гранулације 
0,5-7мм, д=40мм и наношење ЕПДМ завршног слоја, 
д=10мм, УВ стабилан, гранулације зрна од 1-3,5мм.  
Подлога црвене боје. м2 1 

  

 

266 

Набавка, транспорт,  и израда застора од гуме (тартан) на 
дечијем игралишту, д=6 цм на претходно припремљеној 
подлози. 
Позиција обухвата постављање СБР подлоге гранулације 
0,5-7мм, д=50мм и наношење ЕПДМ завршног слоја, м2 1 
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д=10мм, УВ стабилан, гранулације зрна од 1-3,5мм.  
Подлога у различитим бојама, по жељи инвеститора . 

267 

Набавка и уградња синтетичке мултифунскционалне 
подлоге од масивних епдм гумених гранула 1-3,5мм и 
полиуретанског везива укупне дебљине 10мм. Први слој 
је полиуретански прајмер за бетон, други слох је носећи 
слој- еластично хабајући слој од 10мм од епдм гуменог 
гранулата у зеленој боји. м2 1 

  

 

268 

"Испорука, израда и уградња     спортске тартан подлоге 
намењене мултифункционалним 
теренима. Тартан подлога се израђује на бетонску 
подлогу. 
Први слој подлоге се израђује од 
СБР гранулата гранулације 1-4 мм и ПУ везива у 
дебљини од 10мм. Други слој и завршни слој тартан 
подлоге се изводи шприцањем, наменском машином од 
ЕПДМ гранулата црвене боје, гранулације 0,5-1,5мм и 
ПУ везива у дебљини до 3 мм. Укупна дебљина подлоге 
износи 
13 мм. Подлога мора да поседује атест по стандарду ЕН 
14877 који 
се прилаже уз понуд« м2 1 

  

 

269 Израда подлоге -комплетна инсталација подног система м2 1    
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за спортске активности . Техничке карактеристике плоча 
димензија: 304ммх304ммх19,05 мм од полипшропилена , 
амортизација са гуменим чеповима ( са 16 мин по плочи) 
одскоком лопте у проценту од од 95%  стандардних 
деформација: маџ 1,3 мм, носивост мин 190 пси, који 
мора бити Ув стабилан. Тон црвени и плави (50%) 

270 

Набавка, испорука и монтажа функционалне композиције тањир за спуштање по сајли намењене за 
игру деце од 5-12 година (безбедоносна зона "area" ~21.00x4.00 м или одговарајуће) - у складу са 
графичком и техничком документацијом.  Примењени материјали морају бити обрађени на начин 
да обезбеде потпуну сигурност приликом коришћења.  Комплетирати са испоруком фундамента, у 

свему према упуству и спецификацији произвођача опреме. Испоручити као готов 
елеменат.Реквизит мора да буде у складу са стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, који дефинише 

сигурност и безбедност приликом употребе. Обрачун по комаду 

 

 

270.1 једнострука ком 1    

270.2 двострука  ком  1    

271 
израда,испорука и монтажа вештачке траве која се 
користи за тенис која се пуни само са кварцним песком и 
где је висина влакна 18-20мм. м2 1 

  
 

272 

израда,испорука и монтажа вештачке траве која се 
користи за све спортове са лоптом која мора да буде без 
испуне (без кварцног песка и гуменог гранулата).Висина 
влакна од 28-35мм м2 1 

  

 

273 израда, испорука и монтажа вештачке траве висине м2 1    
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влакна 40мм ѕа спортске активности,која се испоручује и 
монтира са кварцним песком и гуменим гранулатом  

274 
израда,испорука и монтажа вештачке траве висине 
влакна 50мм ѕа спортске активности,која се испоручује и 
монтира са кварцним песком и гуменим гранулатом  м2 1 

  
 

275 
израда,испорука и монтажа вештачке траве висине 
влакна 60мм ѕа спортске активности,која се испоручује и 
монтира са кварцним песком и гуменим гранулатом  м2 1 

  
 

 

израда,испорука и монтажа еластичног слоја који се 
састоји од смеше полиуретана и гуменог гранулата а 
који се монтира са специјалним финишерима за ову 
врсту подлога.Еластични слој је дебљине 20мм. м2 1 

  

 

276 

израда,испорука и монтажа еластичног слоја који се 
испоручује у плочама димензије 100 цм x 100цм x 2 цм 
дебљине.Плоче морају да поседују неки систем 
међусобног повезивања, ради компактније везе између 
плоча.На пример ”пузле систем”. м2 1 

  

 

277 
израда,испорука и монтажа вештачке траве висине 
влакна 40мм ѕа спортске активности,која се испоручује и 
монтира са кварцним песком и гуменим гранулатом  м2 1 

  
 

278 
израда,испорука и монтажа гумених ивичњака димезије 
50цм*25цм *5цм дебљине м1 1 

  
 

279 израда,успорука и монтажа гумених ”рампи”, које са ком 1    



ЈН ОП-Р-23/19 72/108  

Образац структуре цена за Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне 
површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини 

колон
а 
 

1 2 3 4 
5 6 

Ред.б
р 

                         Опис радова       
 

Јед. 
мере 

 
 
количина 

Произвођач 
понуђене опреме или 

материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

нивоа подлоге се дижу до нивоа гумених плоча, чиме се 
смањује могућност повреде деце 

280 

израда,испорука и монтажа гумених газишта за 
степенике (према произвођачким димензијама 
понуђача), које се лепе или шрафе на степенике ради 
заштите деце од евентулане повреде приликом пада ком 1 

  

 

281 

Набавка, испорука и монтажа љуљашке намењене за 
игру деце од 3-5 и 5-12 година као и за децу са посебним 
потребама. Седиште љуљaшке изводи се од високо 
пресованог дрвета и гуме, носећа конструкција од 
пластифицираног челика. (безбедоносна зона "area" ~ 
6.20x2.20m или одговарајуће). Техничке карактеристике 
у складу са графичком и техничком документацијом  
Комплетирати са испоруком фундамента, у свему према 
упуству и спецификацији произвођача опреме. 
Испоручити као готов елеменат.Реквизит мора да буде у 
складу са стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, који 
дефинише сигурност и безбедност приликом употребе. ком  1 

  

 

281 

Набавка, испорука и монтажа функционалне 
композиције намењене за игру најмлађе деце од 1-3, 
година ,  (безбедоносна зона "area" ~5.40x6.00m или 
одговарајуће) - у складу са графичком и техничком 
документацијом. Мултифункционална композиција ком  1 

  

 



ЈН ОП-Р-23/19 73/108  

Образац структуре цена за Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне 
површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини 

колон
а 
 

1 2 3 4 
5 6 

Ред.б
р 

                         Опис радова       
 

Јед. 
мере 

 
 
количина 

Произвођач 
понуђене опреме или 

материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

стандардног је типа и садржи: тобоган, мостић, 
кућицу..Што се тиче материјализације свих примењених 
материјала морају бити обрађни по стандардима, 
обезбеђујући сигурност и безбедност приликом 
употребе. Комплетирати са испоруком фундамента, у 
свему према упуству и спецификацији произвођача 
опреме. Испоручити као готов елеменат..Реквизит мора 
да буде у складу са стандардом .ЕН 1176 или 
одговарајуће, који дефинише сигурност и безбедност 
приликом употребе. 
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Набавка, испорука и монтажа љуљашке намењене за 
игру деце од 3-5 и 5-12 година као и за децу са посебним 
потребама. Седиште љуљaшке изводи се од високо 
пресованог дрвета и гуме, носећа конструкција од 
пластифицираног челика. (безбедоносна зона "area" ~ 
6.20x2.20m или одговарајуће). Техничке карактеристике 
у складу са графичком и техничком документацијом  
Комплетирати са испоруком фундамента, у свему према 
упуству и спецификацији произвођача опреме. 
Испоручити као готов елеменат.Реквизит мора да буде у 
складу са стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, који 
дефинише сигурност и безбедност приликом употребе. ком  1 

  

 

283 Набавка, испорука и монтажа љуљашке намењене за ком  1    
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игру деце од 5-12 година као и за децу са посебним 
потребама. Седиште љуљaшке изводи се од високо 
пресованог дрвета и гуме, носећа конструкција од 
пластифицираног челика. (безбедоносна зона "area" ~ 
7.70x3.70m или одговарајуће).  Комплетирати са 
испоруком фундамента, у свему према упуству и 
спецификацији произвођача опреме. Испоручити као 
готов елеменат..Реквизит мора да буде у складу са 
стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, који дефинише 
сигурност и безбедност приликом употребе. 
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Набавка, испорука и монтажа клацкалице намењене за 
игру деце од 5-12 година  и децу са посебним потребама 
. Безбедоносна зона „area“ износи ~ 3.70x5.20m или 
одговарајуће.  Клацкалица треба да буде направљена од 
двоструке пречке , дизајнирана као два крила са два 
седишта на крајевима направљена од рециклиране 
пластике . Подупирачи за ноге потребно је да буду 
израђени од шипки Ø 27 x3,2mm или одговарајуће, мора 
поседовати подупираче за руке са стране, издигнуте од 
седишта како би спречило испадање из клацкалице. 
Шипке клацкалице повезати са потпорном рампом Ø 
88.9 x 5 mm или одговарајуће, која поседује гумене 
носаче амортизера.Комплетирати са испоруком 
фундамента, у свему према упуству и спецификацији ком  1 
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произвођача опреме. Испоручити као готов 
елеменат..Реквизит мора да буде у складу са стандардом 
.ЕН 1176 или одговарајуће, који дефинише сигурност и 
безбедност приликом употребе. 
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Набавка, испорука и монтажа спортског реквизита... 
стилизација пирамиде, за активно коришћење, игру деце 
узраста 5-12 година. Намењене за игру деце са посебним 
потребама . Безбедоносна зона „area“ износи ~ 
8.50x8.50m или одговарајуће.  Висина централног стуба 
"пирамиде" износи ~ 4.00м. , а ширина стране (основе 
пирамиде) ~ 5.60x5.60м. Комплетирати са испоруком 
фундамента, у свему према упуству и спецификацији 
произвођача опреме. Испоручити као готов 
елеменат.Реквизит мора да буде у складу са стандардом 
.ЕН 1176 или одговарајуће, који дефинише сигурност и 
безбедност приликом употребе. ком  1 
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Набавка, испорука и монтажа реквизита типа"њихалица" 
намењене за игру деце од 2-5 год "unimini" 
(безбедоносна зона "area"~ 3.20x2.40m или 
одговарајуће).  Техничке карактеристике у складу са 
графичком и техничком документацијом.  Комплетирати 
са испоруком фундамента, у свему према упуству и 
спецификацији произвођача опреме. Испоручити као ком  1 
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готов реквизит .Реквизит мора да буде у складу са 
стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, који дефинише 
сигурност и безбедност приликом употребе. 
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Набавка, испорука и монтажа гумене(их) животиње(а) -  
"big animal"  и других,  следећих техничких 
карактеристика : материјал ЕПДМ грануле, полиуретан и 
фиберглас. Намењене су за игру деце од 2-8 год  
(безбедоносна зона "area" ~5.0x5.0m или одговарајуће) . 
Техничке карактеристике у складу са графичком и 
техничком документацијом.  Комплетирати са 
испоруком фундамента, у свему према упуству и 
спецификацији произвођача опреме. Испоручити као 
готов реквизит.Реквизит мора да буде у складу са 
стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, који дефинише 
сигурност и безбедност приликом употребе. ком  1 
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Набавка, испорука и монтажа гумене(их) животиње(а) -  
"small animal"  и других,  следећих техничких 
карактеристика : материјал ЕПДМ грануле, полиуретан и 
фиберглас. Намењене су за игру деце од 2-8 год  
(безбедоносна зона "area" ~4.1x4.16m или одговарајуће) . 
Техничке карактеристике у складу са графичком и 
техничком документацијом.  Комплетирати са 
испоруком фундамента, у свему према упуству и ком  1 
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спецификацији произвођача опреме. Испоручити као 
готов реквизит.Реквизит мора да буде у складу са 
стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, који дефинише 
сигурност и безбедност приликом употребе. 
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- велика полулопта-направљена је од ЕПДМ гранула и 
полиуретана, намењена је за узраст 3-14 година. 
Димензије реквизита приближно : ширина 850мм, 
дужина 850мм, висина 430 мм. Тежина реквизита 130 кг. 
Заштитна гумена површина у кругу од 1400 мм. ком  1 

  

 

290 

   мала лопта  -направљена је од ЕПДМ гранула и 
полиуретана, намењена је за узраст 3-14 година. 
Димензије реквизита приближно : ширина 570мм, 
дужина 570 мм, висина 560 мм. Тежина реквизита 71 кг. 
Заштитна гумена површина у кругу од 1250 мм. ком  1 

  

 

291 

"Школице" на гуменим плочама- направљене су од 
рециклираног СБР гуменог гранулата гранулације 1-3 
мм, везаних полиуретанским везивом (учешћем до 10%), 
димензија 500џ500џ40мм. Бројеви на школици рађени су 
од ЕПДМ гуменог гранулата 1-3мм у боји по избору 
инвеститора. Плоче су у црвеној боји. ком  1 

  

 

292 
Апликације  на гуменим плочама- направљене су од  
Poly soft материјала, отпорно су на Ув зрачења, промену 
температуре. Апликације могу бити, слова, бројеви, ком  1 
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293 

"Реквизит типа ""светлећа њихалица"" намењен је за 
игру деце од 3+ година. Сигурносна зона маџ. 2400џ2640 
мм  
Реквизит је следећих димензија:  637/817 мм +/-5%" ком  1 
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Мултифункционална композиција ,  минималних 
димензија 17x10м, намењена је деци до 12 година. 
Садржи гумене пањеве, дебло И сајле за држање, сајле за 
ходање као И пењалице И ручке за држање. Пањеви су 
различитих висина. Састоји се од гумених делова, сајли 
поцинкованих профила нерђајућег челика. Реквизит 
мора да буде у складу са стандардом .ЕН 1176 или 
одговарајуће, који дефинише сигурност и безбедност 
приликом употребе. ком  1 
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Аутић нјихалица је композиција средњих габарита, 
намењена је деци млађег узраста  (5-12) годинаи деци са 
посебним потребама. Материјали који се користе за 
израду конструкције датог склопа су следећи: 
Алуминијум, нерђајући челик, челик ( топлоцинковани), 
обрађени  електро-галванизирајућом пластичном бојом у 
два слоја а пластични, гумени материјали који се користе 
су атестирани на токсичност. Сигурносна зона је 
минимално 5x4м .Реквизит мора да буде у складу са ком  1 
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стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, који дефинише 
сигурност и безбедност приликом употребе. 
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"Реквизит љуљашка са два седишта  намењен је деци 
млађег узраста од 2-5год. Безбедносна зона износи  
8.10x3.10 м или одговарајуће . 
Љуљашка је намењена коришћењу особа са посебним 
потребама као И здравој деци. Реквизит мора да буде у 
складу са стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, који 
дефинише сигурност и безбедност приликом употребе. 
" ком  1 
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Седиште за љуљање за дете узраста 1-2 године и једну 
одраслу особу. Седиште за дете са оградицом да дете не 
може да испадне. Ланац од нерђајућег челика мин. 
дебљине 6мм, са заштитним капама на шрафовима, 
седиште је гумирано.Реквизит мора да буде у складу са 
стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, који дефинише 
сигурност и безбедност приликом употребе. ком  1 
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Мултифункционална композиција за децу свих узраста и 
децу са посебним потребама. Састоји се од прохромске 
рампе, одморишта од посебне мреже, кула, тобогана и 
степеница које имају прилаз за колица. Сигурносна зона 
је мин 9м x 7м.Реквизит мора да буде у складу са 
стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, који дефинише ком  1 
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сигурност и безбедност приликом употребе. 
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"Вртешка за децу свих узраста, као и за децу са 
посебним потребама.  
Вртешка се састоји од бетонског темеља који се укопава 
са рамом у земљу и даје стабилност. Под је од 
алуминијума мин. дебљине 3мм, рукохвати И 
конструкција су од нерђајућег челика топлоцинкованог, 
са гуменим седиштима. Реквизит мора да буде у складу 
са стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, који 
дефинише сигурност и безбедност приликом употребе. 
 
Дим. сигурносне зоне је мах. пречника 6000мм 
" ком  1 
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Реквизит 2. за вежбе моторике намењен деци узраста 5-
12 година. Си гурносна зона маџ. диманзија 7,25џ3,7м. 
Садржи симулацију моста за прелажење.Димензије 
реквизита дужина 4250 мм, ширина 580 мм, висина 1200 
мм, +/-5%.Реквизит има 4 челичне стопа, дебљина зида 
стопа мин. 5мм, поцинковане и пластификциране. Два 
гумена ваљка од СБР гуменог гранулта и полуретана, 2 
ужета мин. дебљине 18мм са челичним језгром. Реквизит 
мора да буде у складу са стандардом .ЕН 1176 или 
одговарајуће, који дефинише сигурност и безбедност ком  1 
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                         Опис радова       
 

Јед. 
мере 

 
 
количина 

Произвођач 
понуђене опреме или 

материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

приликом употребе. 

301 

Мултифункционалана композиција стандардног је типа 
и садржи тобоган, мостић, две кућицице, зид за пењање, 
детаље за игру. Сигурносна зона за реквизит маџ. 
димензија 8,30џ5,10м. Намењен за децу млађег узраста 
3-5 година.Реквизит мора да буде у складу са стандардом 
.ЕН 1176 или одговарајуће, који дефинише сигурност и 
безбедност приликом употребе. ком  1 

  

 

302 

Набавка, испорука и монтажа реквизита за дечију игру 
пењалица. Реквизит је намењен за децу узраста од 5 до 
12 година. Постаменти су израђени од од поцинкованог 
челика обложеног прахом.  Стуб за пењање израђен од 
поцинкованог челика, а држач за ноге од полиамида. 
Мрежа треба да буде израђена од челичног армираног 
плетеног најлона. Реквизит се састоји од мреже за 
пењање, мердевина и осматрачнице.Реквизит мора да 
буде у складу са стандардом .ЕН 1176 или одговарајуће, 
који дефинише сигурност и безбедност приликом 
употребе. ком  1 

  

 

303 
Набавка, испорука и уградња окитен цеви 2PE-80 PN10 fi 
20 м1 

1 /  
 

304 
Набавка, испорука и уградња окитен цеви 2PE-80 PN10 
fi25 м1 

1 /  
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Јед. 
мере 
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Произвођач 
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материјала 

Јединична цена 
без ПДВ-а  за 

јединицу мере у 
колони 2 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

305 
Набавка, испорука и уградња окитен цеви 2PE-80 PN10 
fi32 м1 

1 /  
 

306 
Набавка, испорука и уградња окитен цеви 2PE-80 PN10 
fi40 м1 

1 /  
 

307 
Набавка, испорука и уградња окитен цеви 2PE-80 PN10 
fi50 м1 

1 /  
 

308 
Набавка, испорука и уградња окитен цеви 2PE-80 PN10 
fi63 м1 

1 /  
 

309 
Набавка, испорука и уградња канализационих крутих 
cevi   fi 50 м1 

1 /  
 

310 
Набавка, испорука и уградња канализационих крутих 
cevi   fi 75 м1 

1 /  
 

311 
Набавка, испорука и уградња канализационих крутих 
cevi   fi 110 м1 

1 /  
 

312 
Набавка, испорука и уградња канализационих крутихcevi   
fi 125 м1 

1 /  
 

313 
Набавка, испорука и уградња канализационих крутихcevi   
fi 160 м1 

1 /  
 

314 
Набавка, испорука и уградња канализационих крутих 
cevi   fi 200 м1 

1 /  
 

315 
Набавка, испорука и уградња канализационих крутих 
cevi   fi 250 м1 

1 /  
 

316 Набавка, испорука и уградња канализационих м1 1 /   
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Јединична цена 

са ПДВ-ом 

коругованих  cevi   fi 75 

317 
Набавка, испорука и уградња канализационих 
коругованих  cevi   fi 110 м1 

1 /  
 

318 
Набавка, испорука и уградња канализационих 
коругованих  cevi   fi 125 м1 

1 /  
 

319 
Набавка, испорука и уградња канализационих 
коругованих  cevi   fi 160 м1 

1 /  
 

320 
Набавка, испорука и уградња канализационих 
коругованих  cevi   fi 200 м1 

1 /  
 

321 
Набавка, испорука и уградња дренажних коругованих  
cevi   fi 75 м1 

1 /  
 

322 
Набавка, испорука и уградња дренажних коругованих  
cevi   fi 110 м1 

1 /  
 

323 
Набавка, испорука и уградња дренажних коругованих  
cevi   fi 125 м1 

1 /  
 

324 
Набавка, испорука и уградња дренажних коругованих  
cevi   fi 160 м1 

1 /  
 

325 
Набавка, испорука и уградња дренажних коругованих  
cevi   fi 200 м1 

1 /  
 

326 
Набавка, испорука и уградња кабла ПП00 5х2,5мм2 
 м1 

1 /  
 

327 
Набавка, испорука и уградња кабла ПП00 4х4мм2 
 м1 

1 /  
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количина 

Произвођач 
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са ПДВ-ом 

328 
Набавка, испорука и уградња кабла ПП00 АЛ 4х10мм2 
 м1 

1 /  
 

329 
Набавка, испорука и уградња кабла ПП00 АЛ 4х16мм2 
 м1 

1 /  
 

330 
Набавка, испорука и уграднја, Лед рефлектора 100w 
 ком 

1 /  
 

331 
Набавка, испорука и уграднја, Лед рефлектора 150w 
 ком 

1 /  
 

332 
Спојница Ø40x5/4"VN  
 ком 

1 /  
 

333 
Спојница Ø32x1"UN 
 ком 

1 /  
 

334 
Спојница Ø25x1"UN 
 ком 

1 /  
 

335 
Затварач са два прстена Ø16 
 ком 

1 /  
 

336 
Swing joint колено Ø16x1/2"VN 
 ком 

1 /  
 

337 
LPE egal спојница Ø16x16 
 ком 

1 /  
 

338 
LPE спојница Ø16x3/4"VN 
 ком 

1 /  
 

339 LPE T- спојница Ø16x16x16 ком 1 /   
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340 LPE лакат спојница Ø16x16 ком 1 /   

341 Пластични држач капајуће цеви Ø16 ком 1 /   

342 Кугласти вентил 5/4" ком 1 /   

343 Електромагнетни вентил 1" VN са контролом протока ком 1 /   

344 
асфлатирање урбаних саобраћајних површина асфалтом 
БНС 22 дебљине 3 цм, позиција не обухвата припрему 
подлоге 

м2 
1 /  

 

А 
 

Збир свих понуђених јединичних цена за исказан без ПДВ-а – колона 5 
 

 

Б 
Износ ПДВ-а за укупна  збир јединичних цена  

 
 

Ц 
Збир свих понуђених цена исказан са ПДВ-ом- збир колоне 6  

Све позиције постављања мобилијара обухватају цену мобилијара са мотажом и припремним радовима- ситан потрошни материјал, код свих димензија 
дозвољено је одступање +/-5% и сваки мобилијар пре пријема радова мора бити сертификован изузев на површинама које нису у режиму одржавања ЈП 
ЗеленилоУ цену су урачунати сви зависни трошкови извођења радова на свакој од конкретних локација у ош на територији ГО Земун. Образац структуре цене 
Понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац структуре цена потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати овај образа 

               Понуђач 
 
               ___________________
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УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

 
 

 
Образац структуре цене Понуђачи попуњавају према следећем упутству: 
 

 У колони број 2 наведена је јединица мере за исказивање јединичне цене 
понуђених радова/услуга;  

 У колони број 3 наведена је обрачунска количина за исказивање понуђене цене; 
  У колони број 4. понуђачи уписују произвожача опреме или материјала који 

нуде. 
  У колони број 5. понуђачи уписују јединичну цену позиције без ПДВ-а 
 У колони број 6. понуђачи уписују јединичну цену позиције са ПДВ-ом 
 У реду под А понуђач уписује збир понуђених цена наведених у колони 5 за 

сваку од предметних позиција исказан без ПДВ-а 
 У реду под Б понуђач уписује износ ПДВ- за збир понуђених цена наведених у 

реду А; 
 У реду под Ц понуђач уписује збир понуђених цена за све позиције исказан са 

ПДВ-ом (Ц=А+Б) 
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Менична гаранција за озбиљност понуде, Образац (5.3.) 

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

ДУЖНИК:  
_____________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _________________________________________ 
 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА: _________________________________________ 
 

ПИБ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________ 
 
                                                                И З Д А Ј Е 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 
 

КОРИСНИК: Градска општина Земун Београд, Магистратски трг број 1, 11080 Земун 
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, серијски број 
______________, на износ од _________ динара, као средство финансијског обезбеђења 
испуњења обавеза у поступку додељивања оквирног споразума о јавној набавци радова 
Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских 
површина (укључујући и саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе 
на земљишту у јавној својини JН ОП-Р-23/19, по јавном позиву за достављање понуда 
објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
Истовремено вас овлашћујемо да, у случају уколико изменимо, допунимо или 
опозовемо нашу понуду након јавног отварања понуда или одбијемо да потпишемо 
уговор у законском року у случају да је наша понуда изабрана као најповољнија, 
приложену бланко соло меницу, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, да 
исту попуните и вансудски, ИНИЦИРАТЕ наплату – издавањем налога  за наплату на 
терет рачуна понуђача _____________________________________________ (назив 
банке понуђача) код које се води наш текући рачун број _______________________ 
(текући рачун понуђача). 
 
Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис сходно 
достављеном картону депонованих потписа код 
_________________________________ (назив банке понуђача).  
 
Меница и ово овлашћење су важеће и у случају да у току трајања поступка ове јавне 
набавке дође до: промене лица овлашћених за заступање правног лица, лица 
овлашћених за располагање средствима са рачуна понуђача, промена печата, 
статусних промена код Понуђача, оснивања нових правних субјеката од стране 
понуђача и других промена од значаја за правни промет. 
Прилог: 

- 1 (једна) бланко соло меница 
- фотокопија картона депонованих потписа 
- извод из регистра меница 

                                                             _______________________________________ 
                                                  (печат и потпис лица овлашћеног за потпис код понуђача) 
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Приликом уношења података о издаваоцу менице, као и приликом попуњавања 
свих осталих података на меници, треба водити рачуна о томе да се подаци 
уписују у простор који је за то одређен, тј. да потпис или печат никако не захвати 
бели оквир (руб) менице. У супротном ће се достављена меница сматрати 
ненаплативом и понуда понуђача одбити као понуда са битним недостацима. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
Меничнпо овлашћење копирати у потребном броју примерака  
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Изјава о достављању финансијских  гаранција (5.4.) 

 
                                                                                    

 
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА 

 
У вези са јавним огласом за доделу оквирног споразума у отвореном поступку 
поступку јавне набaвке, по јавној набавци радова Текуће поправке и одржавање 
дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне 
површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини, JН ОП-
Р-23/19, наручиоцу изјаву којом се неопозиво обавезују да ће у случају доделе оквирног 
споразума Понуђачу: 
 
__________________________________________________________________________      
                             (назив Понуђача, адреса ПИБ; Матични број)  
   
по предметној Јавној набавци, у уговореном року доставити Наручиоцу средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: 
 
       Бланко сопствену меницу оверену и потписану у износу од 10% вредности, 
појединачног уговора са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и 
одштампаним изводом са сајта НБС који потврђује да је достављена меница 
регистрована, као инструмент обезбеђења доброг извршења посла издатим на период 
30 дана дуже од датума до којег је закључен појединачни уговор.  
 
       Приликом достављања окончане ситуације по првом закљученом уговору на 
основу предметног оквирног споразума извршилац се обавезује да достави две бланко 
сопствене менице оверене и потписане, са меничним овлашћењем издатим на  износ од 
10% вредности, појединачног уговора са меничним овлашћењем, картоном 
депонованих потписа и одштампаним изводом са сајта НБС који потврђује да је 
достављена меница регистрована, као инструмент обезбеђења, отклањања грешака у 
гарантном року за извршене радове. Менично овлашћење мора гласити на период 
минимум 30 дана дужи од уговореног гарантног рока, 
 

 
Ова изјава о достављању финансијских гаранција је обавезујућег карактера. 
 

 
 
 
                                                       _______________________________________ 
                                            (потпис лица овлашћеног за потпис код понуђача) 

 
 

Напомена: 
Копирати у потребном броју примерака.  
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Изјава  о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке  (5.5.) 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН (Службени гласник Републике Србије 124/12, 14/15 
и 68/15) овим путем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо 
да испуњавамо све услове наведене у члану 75. став 1 тачке 1-4 ЗЈН и то: 
 
1) Да смо  рeгистрoвaни  кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaни у oдгoвaрajући 
рeгистaр; 
2) Да наша компанија и сви наши  зaкoнски зaступници нису oсуђивaни зa нeкo oд 
кривичних дeлa кao члaнови oргaнизoвaнe криминaлнe групe, дa нисмо oсуђивaни зa 
кривичнa дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривичнo 
дeлo примaњa или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe; 
3) Да смо измирили дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у склaду сa 
прoписимa Рeпубликe Србиje (или стрaнe држaвe кaдa имa сeдиштe нa њeнoj 
тeритoриjи). 
 
Ова изјава се даје у циљу доказивања испуњености тражених услова дефинисаних у 
члану 75 став 1 тачке 1-4 ЗЈН, а ради учешћа у поступку јавна набавке радова Текуће 
поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина 
(укључујући и саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе на 
земљишту у јавној својини JН ОП-Р-23/19, и НЕ МОЖЕ се употребити у друге сврхе.  
                                                           
 
 
 
                                                                                                     ПОНУЂАЧ 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                       

 
                                                                                          _________________________ 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде потребно је копирати и 
попунити овај образац у онолико примерака колико има понуђача у групи и то за 
сваког понуђача и сваког подизвођача посебно. 
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                                                                  Образац трошкова припреме понуде (5.6.) 
 
 
 

ИЗЈАВА 
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 
Као законски заступник понуђача___________________________________________ 
изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам у предметном 
поступку јавне набавке радова Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, 
паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне површине) на 
подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини JН ОП-Р-23/19, имао 
следеће трошкове:     

 
 
 
 

НАЗИВ ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                          _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Објашњење: 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца 
накнаду ове врсте трошкова. Могу се уписати се само трошкови прибављања средстава финансијског 
обезбеђења. 
Напомена: Недостављање ове Изјаве не сматра се битним недостатком понуде. 
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Изјава о независној понуди (5.7.) 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
Као законски заступник понуђача___________________________________________ 
изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, 
паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне површине) на 
подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини JН ОП-Р-23/19, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
    
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                          _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
У случају подношења заједничке понуде,или понуде је копирати и попунити овај 
образац за обе понуде у онолико примерака колико има понуђача у групи и то за сваког 
понуђача посебно. 
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Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа (5.8.) 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
 
 
 
 
 
Као законски заступник понуђача___________________________________________ 
изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам приликом 
састављања понуде у поступку јавне радова Текуће поправке и одржавање дечијих 
игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне 
површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини JН ОП-Р-
23/19, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине. 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                          _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Ова изјава је доказ из члана 75. став 2 ЗЈН и у случају подношења заједничке понуде, 
потребно је копирати и попунити овај образац у онолико примерака колико има 
понуђача у групи и то за сваког понуђача посебно. 
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Изјава о забрани обављања делатности (5.9.) 
 
 
 

ИЗЈАВА О  НЕПОСТОЈАЊУ  
МЕРЕ ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 
 
 
Као законски заступник понуђача___________________________________________ 
изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да у тренутку 
подношења понуда у поступку јавне набавке радова Текуће поправке и одржавање 
дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне 
површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини JН ОП-Р-
23/19, компанија __________________________________________________ (навести 
назив понуђача) нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуда. 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                          _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

Напомена: 
Ова изјава је доказ из члана 75. став 2 ЗЈН и потребно је копирати и попунити за сваког члана 
конзорцијума.
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                                                                 Образац потврде референтног наручиоца 5.10 
 
Назив наручиоца посла: ______________________________ 
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 
 

на захтев понуђача којом се доказује да је као извођач радова 
_____________________________________________________________________  
                                    ( назив и седиште понуђача,Матични број и пиб  )  
у току 2016., 2017. и 2018. године, рачунајући до дана отварања понуда успешно и без 
примедби наручиоца посла успешно реализовао следеће послове:  
 
 
 
___________________________________________________________________________   
(радове на опремању јавних површина школских дворишта, и/или паркова и/или игралишта или испоруци и 
монтажи дечијих мобилијара у укупној вредности од минимум 200.000.000,00 динара без ПДВ-а као и 
радове на постављању тартан подлоге (ливени тартан и/или коцке) у збирној површини од минимум 
20.000,00 квадрата) 
 
Наведени послови реализовани су успешно по уговору број код инвеститора ________, 
закљученом дана____________ године (датум код инвеститора) 
                                                             
Извршилац је успешно реализовао уговор достављањем окончане ситуације број _____, 
од дана ___________ године на начин да је у свему и како је уговорено без примедби 
инвеститора извршио напред описане радове у вредности од _______________ динара без 
ПДВ-а. Односно поставио тартан подлогу у површини од _________ квадрата. Ова 
потврда се издаје именованом понуђачу ради учешћа у јавној набавци радова Текуће 
поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина 
(укључујући и саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у 
јавној својини JН ОП-Р-23/19, и у друге се сврхе не може користити.  
 
Потврђујем потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
Место: ____________      Овлашћено лице инвеститора 
 
Датум : ____________                               __________________________  
 
Напомена:  
Понуђач ће образац потврде копирати у потребном броју примерака и доставити уз своју понуду за све 
наручиоца/инвеститоре посла појединачно. У прилогу овог обрасаца понуђачи су дужни да доставе и 
копију уговора и копију окончане ситуације или другог документа из којег ће се на несумњив начин 
утврдити да су извршени тражени  радови  .  
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                                                                    Образац пријаве за обилазак локација (5.11) 
 
____________________________  (законски заступник заинтересованог лица, штампаним 
словима) молим да се у отвореном поступку јавне набавке радова Текуће поправке и 
одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и 
саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној 
својини JН ОП-Р-23/19,  омогући вршење увида у јавне површине које наручилац планира 
да ради у наредних 6 месеци важења оквирног споразума предствнику заинтересованог 
лица 
_____________________________________________________________________________       
                       (навести име и презиме лица које обилази локацију) 
 

РБ.  
Назив заинтересованог 

лица пун назив и 
адреса фирме, матични 

број и ПИБ 

Заводни број 
овлашћења 

Датум издавања 
овлашћења 

Име и Презиме Овлашћеног 
лица које врши обилазак 

1  
 
 
 

   

 

 
   
За обилазак локације заинтересована лица треба да доставе скиниран, потписан образац 
5.11, благовремено, на e-mail: milan.krstic@zemun.rs или непосредно на писарницу 
наручиоца.  
 
 
 
    У _______________, дана _______________                                                                                                                  
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                  Потпис законског заступника заинтересованог лица 
 
                                                          
                                                                       ______________________________ 
 
 
 
 
 
Напомена: Обилазак објеката је обавеза сваког заинтересованог лица које жели да учествује у поступку 
јавне набавке, вршењем обиласка заинтересовано лице на несумњив начин исказује озбиљну намеру да 
поднесе понуду и извршава предмет уговора. Наручилац ће потврдити потписивањем обрасца  о обиласку 
локације у случају подношења заједничке понуде потребно је да обилазак обаве сви чланови заједничке 
понуде и сви подизвођачи уколико се понуда подноси са подизвођачима посредством лица овлашћеног за 
обилазак.  
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                                              Образац потврде о извршеном обиласку локација (5.12.) 

 
 
 
Заинтересовани понуђач, _________________________________________________  
___________________________________________________________________________(на
вести пун назив и адресу фирме, матични број и ПИБ) је по извршеној најави дана 
__________.2019. године, коју је наручилац примио на e-mail: milan.krstic@zemun.rs дана 
(или преко писарнице) извршио обилазак локација и увид у стање објеката и оквирне и 
јединичне количине предмета у свемуи како је обрасцима структуре цена по локацијама 
које се раде побројано у предметној конкурсној документцији, обилазак извршен дана 
_____________ године у времену од  ____ часова до _____ часова. Обиласку је у име 
заинтересованог понуђача присуствовао 
_________________________________________________________________                
                         (име и презиме овлашћеног представника, заинтересованог лица). 
 
Приликом обиласка представник заинтересованог понуђача се детаљно упознао са 
условима за извођење предметних радова и сагледао све посебне захтеве појединачних 
позиција из предмера и предрачуна радова у јавној набавци радова Текуће поправке и 
одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и 
саобраћајне површине) на подручју ГО Земун  
 
У _________________, дана ________.2019.г. 
 
 
 
Потпис овлашћеног лица 
понуђача:  

     Потпис члана комисије 
наручиоца: 
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  МОДЕЛ СПОРАЗУМА  
Модел споразума представља основ за одређивање клаузула споразума који ће бити закључен са 
најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у том 
смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из 
позива за подношење понуде и Конкурсне документације. Уколико Понуђач наступа са групом 
понуђача у заједничкој понуди, Модел споразума попуњава овлашћени представник групе 
понуђача.У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 
моделу споразума морају бити наведени сви из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
Предметни модел споразума је саставни део конкурсне документације, који понуђач попуњава у 
складу са својом понудом, оверава  потписом, чиме потврђује да прихвата елементе из модела 
споразума.  

Оквирни Споразум 
Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских 

површина (укључујући и саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе на 
земљишту у јавној својини,  JН ОП-Р-23/19 

 
Споразумне стране :     
 Градска општина Земун  
Улица Магистратски трг број 1. 11 000, Београд 
Матични број 07000073, ПИБ: 100014908 
кога заступа, председник ГО Земун, Дејан Матић  
(у даљем  тексту: Наручилац)  

 

и 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
(у даљем тексту: Извршилац) 
 
Споразумне стране констатују: 
- да је Наручилац на основу чл. 32. и члана 40. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  спровео отворени поступак јавне набавке ради 
закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године - Текуће 
поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина 
(укључујући и саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе на 
земљишту у јавној својини, број JН ОП-Р-23/19: 

- да је Извршилац _______________________________доставио понуду број _______ од 
____________ године те да је саставни део овог споразума прилог 1 (образац података 
о понуђачу/конзорцијуму и подизвођачима) 

- да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким условима и захтевима из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу Споразума и саставни су део овог 
Споразума (Прилог 2 овог Споразума, образац понуде, структуре цене и техничког 
описа радова), 

- да је Наручилац на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели оквирног споразума 
бр.****** од ************ године изабрао Извршиоца за извршавање услуга који су 
предмет овог Споразума. 
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-   да је група понуђача доставила правни акт о заједничком извршењу набавке број 
________ од ________ .године, којим се понуђачи из групе међусобно и према 
Наручиоцу обавезују на извршење набавке; 

- да је Извршилац делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: 
______________________________, из ________________, улица ___________________ 
бр. ______, кога заступа директор _____________________ (попуњава се само у случају 
понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођачи којима је поверено делимично 
извршење набавке)   

 
Предмет Споразума 

 Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова неопходних за закључивање 

појединачних уговора о јавној набавци радова Текуће поправке и одржавање дечијих 
игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне површине) 
на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини, број JН ОП-Р-23/19, а 
који радови обухватају непоходне поправке на 6 паркова за које је наручилац добио 
сагласност ЈП Зеленило Београд и радове на хитним интервенцијама који ће се на захтев 
наручиоца бити уговаран по потреби (у даљем тексту:радови) поштујући садржај понуде 
Извршиоца бр. __________ од ________ .године посебно Образац понуде, структуре цене 
и Техничке описе (Прилог 2 Споразума). 

 
                                                           Члан 2. 
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу 

даном потписивања.  
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више 

појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца заснованих на 
примљеним захтевима пословодства основних школа у Земуну. 
 
Цена 

Члан 3. 
             Укупна вредност реализације по овом оквирном споразуму ће се утврдити 
обрачуном стварно извршених радова по појединачним уговорима, а према ценама 
исказаним у Обрасцу структуре цене (Прилог 1. уговора) и не може прећи износ од 
**************,динара без урачунатог ПДВ-а, односно износ од _************* динара 
са урачунатим ПДВ-ом(овај износ попуњава Наручилац приликом закључења Оквирног 
споразума са изабраним понуђачем, а исти одговара процењеној вредности јавне 
набавке која ће понуђачима бити објављена на јавном отварању понуда). 
Јединичне цене исказане без ПДВ-а у Обрасцима структура цена су фиксне су и не могу 
се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Наручилац задржава право да након закључења оквирног споразума о предметној 
јавној набавци. Уколико се за тим укаже потреба, може повећати уговорени обим 
предмета набавке, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од 5% 
од укупне вредности првобитно закљученог оквирног споразума изузев у случају 
записнички и на грађевинском дневнику констатованих непредвиђених радова или 
вишкова радова дефинисаних чланом 115. став 3. ЗЈН. Сваки анекс уговора биће 
закључиван како би се на потпун начин испунила сврха и намена закључивања 
појединачног уговора поштујући специфичности сваке од локација. 

Уговорени износ цена по количинама позиција из предмера појединачног уговора 
може бити умањен или увећан уколико се записником о примопредаји радова канстатује 
од стране овлашћеног лица Наручиоца задуженог за праћење реализације уговора и 
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ангажованог стручног надзора да није било потребно извршити све уговорене количине 
радова наведене у предмеру и предрачуну радова (образац структуре цена) или да су 
извршене неке позиције предмера радова у већој количини од уговорених докле год та 
одступања не прелазе износ од 20% уговореног обима радова по конкретној позицији у 
конкретном уговору. У наведеној ситуацији неће се закључивати анекс уговора уколико 
окончана ситуација не прелази појединачним уговором дефинисану уговорену вредност 
свих радова изражену у динарима без ПДВ-а већ ће се плаћање извршити на основу 
записника о извршеним вишковима и мањковима радова који потписују стручни надзор, 
извођач радова и лице задужено за праћење уговора испред наручиоца уз образложење 
Извођача радова и стручног надзора у погледу разлога зашто је дошло до одступања. 

Уколико се записником о примопредаји радова констатује да је нека од уговорених 
количина позиција изведена мање од уговореног на начин да проценат умањења прелази 
20% уговорене количине по конкретној позицији радова, такво умањење ће се приликом 
сачињавања оконачне ситуације образложити и констатовати и уколико је за износ 
умањења смањена окончана ситуација и укупна вредност уговора неће се сачињавати 
посебан анекс уговора Наручилац ће платити мањи износ од уговореног.  

Сва наведена поступања мора пратити образложени захтев Извршиоца упућен 
стручном надзору, писано одобрење стручног надзора да се такве позиције изведу у 
количини како је у захтеву извршиоца наведено уз истовремено писано одобрење лица 
задуженог за праћење реализације Наручиоца које се мора констатовати на грађевинском 
дневнику. 

Извршилац се обавезује да на образложени захтев захтев Наручиоца, изврши и 
додатне радове по јединичним ценама наведеним у Обрасцу структуре цене,или у 
прихваћеној понуди за извршење, а што ће бити регулисано кроз посебан преговарачки 
поступак. 
 
Начин реализације оквирног споразума 
                                                                      Члан 4. 

Реализација уговорених услуга извршиће се на следећи начин: Након закључења 
оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац 
ће упутити Извршиоцу позив за достављање понуде са прецизним описом и предмером 
радова и локацијом извршења радова који се уговарају и роковима извршења у циљу 
закључивања појединачног уговора о јавној набавци са техничком спецификацијом и 
описом посла. Локације ће посебним уговорима потписаним у складу са потребaма 
наручиоца након закључења оквирног споразума бити прецизно дефинисане на основу 
исказаних потреба, финансијских могућности наручиоца и урађених пројеката, а по 
предмерима из урађених пројеката 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог 
оквирног споразума. Понуда из става 1. овог члана, нарочито садржи цену, опис радова, 
количине, рокове извршења, гарантне рокове и све што је неопходно како би се потребни 
радови извршили. 

Позив за достављање понуде ће бити упућен на интернет адресу Извршиоца 
______________________________  (навести email понуђача). 
        Рок за достављање понуде на основу закљученог оквирног споразума је ___________ 
дана (максимално 5 дана) од дана достављања позива наручиоца са прецизно назначеном 
локацијом, описом услуга, количинама и роковима извршења. 
          Рок у којем понуђач мора да заврши уговорене радове је _______ дана (најдуже 100 
дана) од дана закључења појединачног уговора.  
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            Гарантни рок за извршене радове и испоручена добра износи ________ (минимум 
36) месеци рачунајући од датума потписивања записника о примопредаји радова по 
извршеном појединачном уговору који потписују представник наручиоца, представник 
крајњег корисника и представник извођача радова. Извршилац је дужан да по писаним и 
обрзаложеним примедбама на извршене радове у гарантном року поступи у року од 15 
дана од дана пријема рекламације. 
 
Начин плаћања 

Члан 5. 
Наручилац ће плаћање по појединачним закљученим уговорима извршити у року 

до, најдуже 45 (четрдесет и пет) дана од дана пријема рачуна/ситуације и следеће 
документације: 

- потписане од стране стручног надзора и овлашћеног лица за праћење реализације 
уговора испред наручиоца привремених и/или окончане ситуације; 

- потписаних записника о примопредаји предметних радова без примедби изречених 
од стране овлашћеног лица за праћење реализације уговора испред ГО Земун и 
стручног надзора доставља се само за окончану ситуацију; 

- Наручилац преузима радове привремене и/или окончану ситуацију у року од 7 
радних дана од дана достављања писаног обавештења о завршетку одређене фазе 
радова на одређеној локацији од стране овлашћеног лица за праћење реализације 
уговора испред понуђача, лицу задуженом за праћење реализације уговора код 
наручиоца; 
Извршилац коме буде додељен уговор дужан је да фактуре које предаје на наплату 

региструје у централном регистру фактура (ЦРФ) у складу са изменама прописа који 
уређују плаћање наручилаца - буџетских корисника. 
        Уколико фактура није регистрована у ЦРФ, иста се не може измирити и неће бити 
плаћена. 

Плаћање ће бити вршено на следећи рачун извршиоца 
____________________________________________________ (навести пословни рачун 
извршиоца). Уколико у периоду важења оквирног споразума Извршилац промени рачун о 
томе мора писаним путем обавестити наручиоца и неће се поводом те околности 
закључивати посебан анекс уговора. Извршилац може навести и више рачуна за наплату 
потраживања од наручиоца.                    
            Извршилац може да захтева аванс у износу од ________% (максимално 20%) 
понуђене цене појединачног уговора без изказаног ПДВ-а. Уколико захтева аванс понуђач 
се  обавезује да исплаћени аванс по појединачном уговору оправда у року од најдуже 40 
дана од дана исплате аванса кроз достављање привремених ситуација за локације које су 
му посебним уговором буду додељене на извршење. Ивршилац коме буде додељен 
појединачни уговор уз авансни рачун дужан је да достави и  две менице за обезбеђивање 
авансног плаћања са меничним овлашћењем за наплату обе менице издатим на пун износ 
захтеваног аванса (у динарима без урачунатог ПДВ-а). Менично овлашћење за наплату 
меница које обезбеђују авансно плаћање мора важити најмање 60 дана достављања 
авансног рачуна. Уколико захтева аванс понуђач се мора обавезати да исплаћени аванс по 
појединачном уговору оправда у року од најдуже 40 дана од дана исплате аванса кроз 
достављање привремених ситуација за локације које су му посебним уговором додељене.  
 
Средства финансијског обезбеђења 

Члан 6. 
            Извршилац се обавезује да уз потписан оквирни споразум достави Наручиоцу две 
бланко сопствене менице оверене и потписану у износу на износ оод 10% вредности, 
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појединачног уговора са меничним овлашћењем,картоном депонованих потписа и 
одштампаним изводом са сајта НБС који потврђује да је достављена меница регистрована, 
као инструмент обезбеђења доброг извршења посла издатим на период 30 дана дуже од 
датума до којег је закључен појединачни уговор. 
          Наручилац ће реализовати једну меницу достављену за добро извршење посла  због 
неизвршења, закашњења или неуредног извршења уговорних обавеза и непоштовања 
одредби овог споразума. Враћање менице је 30 дана након по истека важности уговора. 
Друга меница се по реализацији прве враћа извршиоцу, осим у случају када је прва 
меница погрешно попуњена. 
          Приликом достављања окончане ситуације по првом закљученом уговору на основу 
предметног оквирног споразума извршилац се обавезује да достави две бланко сопствене 
менице оверене и потписане, са меничним овлашћењем издатим на  износ од 10% 
вредности, појединачног уговора са меничним овлашћењем,картоном депонованих 
потписа и одштампаним изводом са сајта НБС који потврђује да је достављена меница 
регистрована, као инструмент обезбеђења, отклањања грешака у гарантном року за 
извршене радове. Менично овлашћење мора гласити на период минимум 30 дана дужи од 
уговореног гарантног рока, 
  
Обавезе извршиоца  

Члан 7. 
Извршилац је дужан да: 
- обележи место рада, организује рад на градилишту на начин да се обезбеди 

потпуна безбедност и сигурност радова, лица на раду, пролазника и других лица, возила и 
суседних објеката и  јавних површина; 
  − да донесе решење о именовању свог руководиоца радова на градилишту; 
            - да на безбедан начин изнесе све ствари на локацијама на место које му означи 
инвеститор и да исте ствари и намештај врати у просторију када радови буду завршени; 

- да поступа у складу са налозима надзора који обезбеђује наручилац, да уредно 
води грађевински дневник, грађевинску књигу, књигу инспекције и књигу атеста и 
извршених анализа грађевинског материјала, 

- да стручном надзору стави на располагање сву потребну документацију и 
обезбеди услове за уредно вршење надзора на градилишту као и да омогући свакодневну 
контролу овлашћеног лица Наручиоца; 

- приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са 
одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 
101/2005, 91/2015) посебно да тамо где услови извођења одређених позиција захтевају 
израду плана превентивних у тим позицијама извођач радова је обавезан да ангажује 
лиценцирана лица која ће израдити план превентивних мера.  Одговорност за све штетне 
последице непридржавања мера које прописује Закон о безбедности и здрављу на раду 
сноси искључиво извршилац; 

-извршилац радова одговоран је за сваку причињену штету трећим лицима насталу 
приликом извођења радова уколико је штета настала у процесу извођења радова; 

− да све јавне површине које користи за извођење радова, а које је оштетио у току 
радова доведе у првобитно стање, као и да не ремети саобраћај околним улицама, као и да 
сав гртађевински отпад и др. уклања са места рада на дневном нивоу; 

- Уколико извођење неке од позиција обрасца структуре цена подразумева извођење 
геометра и дефинисање кота терена та обавеза је на извођачу радова.; 

- Извођач је пре почетка радова дужан да увек постави таблу на јавну површину коју 
ради на којој ће бити видљив коначан изглед површине након извршених радова; 
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- Извођач је дужан да спроведе сертификацију урађеног игралишта које је у режиму 
одржавања ЈП зеленило Београд. 
 

Виша сила 
                                                                    Члан 8. 

Вишом силом сматрају се догађаји који уследе након ступања овог Оквирног 
споразума на снагу, независно од воље споразумних страна, а који нису могли да буду 
предвиђени у време потписивања овог оквирног споразума и који својим утицајем одлажу 
или спречавају извршење свих или једног дела споразумних обавеза. 

Дејство више силе одражава се на продужење рока испоруке сразмерно трајању 
њеног дејства, укључујући разумно време потребно за припрему за наставак испоруке, а о 
чему (времену) ће се споразумне стране споразумети. 

Споразумне стране погођена вишом силом дужна је да без одлагања и на поуздан 
начин обавести другу уговорну страну о појави више силе, њеној природи, могућем 
трајању и последицама. Постојање више силе мора да буде документовано званичним 
документом надлежних органа власти и достављено другој уговорној страни поштом. 

На вишу силу не може се позивати уговорна страна која је запала у доцњу са 
испуњењем своје споразумне обавезе. 

За време трајања више силе споразумне обавезе обеју страна мирују и неће се 
примењивати никакве санкције предвиђене овим споразумом. 
 
Остале одредбе 

Члан 9. 
За сва питања која нису уређена овим Споразумом примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  
 

Члан 10. 
Споразумне стране су  сагласне да евентуалне спорове који проистекну из овог 

Споразума решавају споразумно, а уколико то не буде могуће, надлежан је Привредни суд 
у Београду. 

 
Члан 11. 

Споразум ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 
споразумних страна и закључује се на период од 2 године или до утрошка срдстава 
процењене вредности јавне набавке зависно од тога који моменат први наступи.  

 
 

Члан 12. 
Споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 2 (два) извршилац. 
 
         ИЗВРШИЛАЦ                                                                НАРУЧИЛАЦ     
                              
  ______________________                                                          ГО Земун                                                                               
 
   ______________________          __________________________                                
              Директор                                                                    Председник ГО Земун                                                                                                                             
                                                                                                         Дејан Матић  
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II. ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
                     
 
 
 
Материјали: 
Сви материјали који се уграђују на игралишта која су у режиму одржавања зеленила морају бити подложни сертификацији  
важећег сертификата за произвођача гуме коју планира да поставља у двориштима основних школа, Извештај о испитивању издат од 
стране акредитоване лабораторије, Деклерацију о усаглашености издату од стране Произвођача односно законског заступника. 
 
Понуђач мора доставити узорак спортског пода за фискултурне сале Основних школа произведен у складу са сатандардом din V  18032 
-2. узорак се доставља уз понуду – површина узорка 1 квдадрат.  
 
Општа правила извођења позиција 
 
Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према: 
одобреним цртежима, које израђује извођач за позиције где технички цртежи наручиоца нису читљиви, у складу са техничким описом 
и описима у предрачуну,  важећим техничким прописима,  опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско 
занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. 
Напомена: Саставни део овог предмера су ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ 
РАДОВА     
"Приликом рушења објекта или дела објекта извођач радова је дужан да се придржава мера и норматива заштите на раду, а посебно 
одредби  регулисаних чланом 135 до 141 Правилника о заштити на раду и грађевинарству.Пре почетка радова на рушењу или 
демонтирању дела објекта или објекта у целини, извођач је дужан да искључи све прикључке инсталација, као и да преузме све мере 
заштите и обезбеђења од неповољних временских услова.Сва рушења и демонтирања морају бити пашљиво изведена како би се 
материјали што мање оштетили. 
Градилиште после рушења и одвоза неупотребљивог материјала (шут и друго) мора бити чисто, уредно и оспособљено за извођење 
нових радова.Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције и исти не искључује примену од-редаба савезних норми и 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.        
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Све земљане радове извести стручном радном снагом , уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова.Пре 
почетка земљаних радова још  једном проверити из постојеће документације и на терену евентуално постојање развода неких од 
инсталација и за случај да оне постоје обавестити надлежне. Земљани радови су у принципу од нивелисане коте терена. Сви остали 
земљани радови су предмет посебног пројекта.Сви радови морају се извести правилно, да имају задате геометријске облике, односно 
да одговарају условима техничке документације, у односу на категорију земљишта. Позиције радова су разврстане према категорији 
земљишта.Код насипања земље, шљунка и слично ,материјали морају бити ослобођени од страних примеса. По потреби на захтев 
инвеститора извођач је дужан да достави и налаз геометра ради што прецизниједг дефинисања кота пре почетка радова.  
Јединична цена радова обухвата израду комплетне позиције радова ( набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, 
мере заштите радова и радника, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу,оплату потребну за разупирање као и 
разупирање и одржавање депоније за све време истовара земље и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. 
Овај опис је саставни део сваке, појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену одредаба савезних норми и 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.Обавезујуће грађевинске норме (ГН) за начине извођења и обрачуна радова који се 
изводе на објекту материјализованом по овом пројекту, за земљане радове су (ГН 200)     
Пре почетка радова снимити терен и обезбедити сталне тачке на објекту. Сви земљани радови морају се извршити према пројекту 
темеља а дубина  ископа према  приложеним пресецима и датим висинском котама.Ископану земљу употребити за насип око 
темеља.Вишак земље разастрти око објекта и одвести ван градилишта.     
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције и исти не искључује примену од-редаба савезних норми и важећих 
прописа у грађевинарству из ове области. 
 
Сви бетонски и армирано бетонски радови имају се извести у свему према "Правилнику о техничким мерама и условима за бетон и 
армирани бетон", "Службени лист СФРЈ бр. 11/87.       
Овако предузете мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.Бетон док се налази у оплати, за време везивања мора бити 
заштићен од било каквог потреса. Бетониране  површине морају  бити равне и захтеваног облика.Уколико ипак дође до мањих 
оштећења избетонираних површина бетона исте се морају одмах заштитити цементним малтером размере 1:3 справљеног од 
просејаног шљунка. Код бетонирања чије површине остају видне (не малтери{у се) морају бити глатке, бетон  мора бити справљен 
истом врстом цемента.Прекиди бетонирања у једном елементу нису дозвољени. Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна захтеваних 
димензија и геометријских облика , како се захтева пројектном документацијом.     
Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова, ( набавку материјала спољни и унутрашњи транспорт, 
уграђивање , мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције)   које 
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су  неопходне за квалитетно извођење радова.Овај опис је саставни део сваке, појединачно описане позиције радова и исти не 
искључује примену одредаба савезних норми и важећих прописа у грађевинарстви из ове области.     
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције и исти не искључује примену одредаба савезних норми и важећих 
прописа у грађевинарству из ове области.          
По димензијама и квалитету, за армирање ће се употребити челик како је предвиђено статичким прорачуном, а у свему према 
"Правилнику о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон".     
Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савремене механизације намењене овој 
врсти радова.Сви употребљени материјали, бетонски челик,везни материјал и сл. морају да буду прописаног квалитета односно да 
поседују атесте.Бетонски челик мора да буде машински справљен и не сме да поседује веће трагове корозије нити било какве трагове 
других материјала.Изведени радови морају бити квалитетни, стопосто повезани,  да бетонски  челик заузима правилан облик, да је 
прописано удаљен од оплате и по-длоге, како би се добио прописани заштитни слој.У ту  сврху  обавезно  користити  одобрене 
одстојнике оносно подметаче.Изглед и распоред бетонског челика мора у свему одговарати условима техничке документације.  
За све време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како не би дошло до оштећења 
ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано 
стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. Обрачун се врши по јединици 
мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата  израду  комплетне позиције  радова, (набавку материјала, спољни 
и унутрашњи транспорт уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе као и остале операције које су неопходне за 
квалитетно извођење радова).     
Обавезујући стандарди за начине извођења  и обрачун радова који се изводе на објекту  а материјализованом по овом пројекту, у 
области грађевинско-занатских радова за изолатерске радове су У.Ф2.024.Овај опис је саставни део сваке појединачно описане 
позиције и исти не искључује примену одредаба савезних норми и важећих прописа у грађевинарству из ове области.    
"У цену урачунати: 
- комплетну припрему подлоге са отпрашивањем и чишћењем свих нечистоћа, изравнавање бетонских површина, са потребним 
евентуалним брушењем спојева/прекида бетонирања (спојеви оплате), уклањање неравних ивица са бетонских површина, уклањање 
евентуалних мрља од уља, масти, киселина и др. 
- све неопходне преклопе, преклопе на везама хоризонталне и вертикалне хидроизолације 
- растур и отпад материјала настао приликом кројења и усецања  
- помоћни материјал 
- хоризонтални и вертикални транспорт 
- испитивање водонепропусности површина 
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- скеле и уређаји за дизање терета 
- све неопходне троивичне летвице одн. издубљени профили у областима преласка са водоравних на вертикална заптивања 
- све неопходне шине за прочвршћивање од алуминијума, причвршћене са размаком од највише 25 цм,  
- заптивање/изолација цевовода укључујући интегрисање појасница, манжети и сл.  
- заптивање/изолација око сливника, плувиа, одвода, продора цеви идр. 
- обезбеђење свих слојева (непропустљивих, изолационих, раздвојних и заштитних слојева и сл.) који треба заштитити од ветра и 
надирања воде 
- уклањање снега и кишнице, стварање и уклањање провизорних одвода воде, окапница и сл. 
- обрада око кровних прозора 
- обрада око улазних врата, и осталих врака која имају контакт са хидроизолацијом 
- подизање холкера се не наплаћује посебно већ је укључено у цену хоризонталне пројекције позиције, уколико није посебном 
позицијом предвиђено 
- обрада око АЦО каналица уколико је то предвиђено пројектом. 
- обрада око кровних елемената, вентилационих продора, кровних купола 
- заштита и штићење изведених радова 
- чишћење и сви уређаји за чишћење и помоћна средства као и средства за чишћење обезбеђује извођач радова 
- сви еластични гитови према детаљима 
- обрада око преливника 
- обрада око ограда на терасамаОвај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције и исти не искључује примену од-редаба 
савезних норми и важећих прописа у грађевинарству из ове области.     
Све  браварске радове извести стручно и квалитетно од стандардних гвоздених профила округлих или  четвртастих, савијених  лимова 
а према извођачком пројекту, детаљима, опису и упутству пројектанта и наџорног органа.Материјал за израду, оков и спојни материјал 
морају бити квалитетни, као и да одговарају важећим техничким прописима. Везивање појединих делова обавити хефтовањем, 
варењем, закивцима или завртњима према опису и детаљу.Завршна обрада мора бити квалитетна (обрада варова, заобљавање закивака, 
фрезенковањезавртање и др.).Готове делове минизирати у радионици. Монтажа  елемената мора бити извршена стручно, монтирани 
делови морају стајати у положају предвиђеном пројектом. Извођач је обавезан да уради радионичке детаље и да стави све своје, 
евентуалне примедбе при изради детаља браварије, јер је одговоран за исправност и функционисање браварије као и трајност у 
експлоатацији (детаљи монтаже димензионисање и склоп уграђеног материјала  и др.)      
"Обавеза извођача је да изради радионичке цртеже. Сви радионички цртежи морају бити одобрени од стране пројектанта. Извођач је 
обавезан да прихвати монтажу дела браварије која ће бити радионички бојена (фасадна браварија) и обезбедити њену монтажу без 
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оштећења. Оков који буде уграђен мора бити одобрен од стране пројектанта и инвеститора. Монтирање свих елоксираних, никлованих 
или актикоризивних делова мора се вршити после завршетка свих фабричких  радова и поправки као и евентуалног чишћења објекта 
киселинама, односно непосредно пред предају објекта. Гвоздене или лимене кит лајсне шрафити нерђајућим шрафовима са сочивастом 
главом тек по извршеном фарбању самих елемената и кит лајсни.Део браварије боји се радионички, пре монтаже сва  фасадна 
браварија. За бојење браварије може се употребити само првокласни материјал, радове може обавити само стручна снага. Обојене 
површине морају бити чисте, без трагова четки.На истобојним површинама тон мора бити потпуно уједначен. Саставци различито 
обојених површина морају бити оштри и равни.Избор, боја тонова и структуре врше пројектант у оквиру уговореног квалитета и цене, 
а извођач је дужан да поднесе тон карте одговарајућем изборном тону без тонских одступања.Обојене површине се не смеју отирати, 
мрешкати, пуцати или љуштити. При фарбању браварије извођач је дужан да заштити све додирне зидове и подове који би том 
приликом могли бити оштећени, као и да евентуална оштећења(прљање) одстрани по обављеном послу.  Све површине очистити  од 
рђе,  минизирати,китовати после сушења брусити.Све  неравнине  и  удубљења  китовати двокомпонентним цемент китом. Бојити два 
пута бојом, а затим лакирати, уколико то у шеми одговарајуће браварије није другачије назначено.Фасадну браварију бојити 
радионички (прскањем) и заштићену је допремити за монтажу. Квалитет материјала за бојење фасадне браварије мора одговарати  
квалитету  акрилних  боја. Све мере за браварију узети на градилишту. Детаљни списи дати су уз сваку шему 
браварије.Антикорозивна  заштита, бојење браварије као и застакљивање не обрачунава се посебно, него су урачунати у цену 
браварских позиција. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције и исти не искључује примену од-редаба савезних 
норми и важећих прописа у грађевинарству из ове области. Све столарске радове извести са одговарајућом стручном снагом, уз пуну 
примену механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити 
прописаног квалитета односно да поседују атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према  важећим  прописима, 
стандардима техничкој документацији и овереним радионичким детаљима.Столарске радове радити од суве квалитетне грађе без 
прслина и чворова, наставке радити најсавременијим начином. За импрегнацију дрвета користити атестиране материјале. Код спојева 
разнородних материјала, извршити заптивање -дихтовање, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и затварање, као и 
могућност закључавања.     

ПОНУЂАЧ 
                                                                          
                                                                                                 ______________________ 


