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 ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

БРОЈ: ЈНОП  01/2015 
РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ВЕНУС“ 

 

 Конкурсна документација  за јавну набавку радова  у отвореном поступку број: 
ЈНОП  01/2015 - рушење објекта спортско-рекреативног центра „Венус“ у Бачкој Тополи, 
објављена на Порталу јавних набавки дана 13.02.2015.год. мења се и допуњује: 
 

бр. страна основни текст Измене и допуне 
1. 3/44 – тачка 5. 

 
 

Радове рушења и демонтирања 
изводити ИСКЉУЧИВО МАШИНСКИ 
БЕЗ УПОТРЕБЕ ЕКСПЛОЗИВА. 
Мобилним дробиличним 
постројењем  вршити раздвајање 
порушених делова конструкције на 
челик и дробљени бетон за даљу 
употребу. Исто тако, мобилним 
дробиличним постројењем  вршити  
дробљење бетона за даљу 
употребу.  
Сав употребљиви материјал  припада 
Наручиоцу радова. 
Извођач радова је дужан да достави 
Наручиоцу радова: 
- листу демонтираних елемената са 
материјалом погодним за даљу 
употребу,  
- количину материјала која је прошла 
кроз дробилично постројење, као и  
- отпремнице за превоз отпада. 
Овлашћено лице Наручиоца радова 
на лицу места надзире селектовање 
срушеног материјала или шута, у 
смислу дефинисања елемената и 
материјала који су погодни за даљу 
употребу и остају у његовом 
власништву, односно материјала-шута 
који  није за даљу експлоатацију. Први 
се  транспортује на за то предвиђено 
место које одређује Наручилац, а 
други се превози на градску депонију. 
Извођач је дужан да обезбеди сав 
потребан материјал за палетирање и 
везивање као и безбедан транспорт 
елемената који су погодни за даљу 
употребу. Све трошкове транспорта 

Допуна основног текста:  
„Обрачун црне браварије и опреме од челика се 
обрачунавају у килограмима. Мерење пуног и 
празног камиона ће се вршити на ваги приликом 
транспорта до депоније. Мерење плаћа 
Извршилац радова. 
Алуминијумско корито  се сече на табле 
величине погодне за транспорт. Не може се 
"гужвати". 
Бетон се кроз дробилично постројење дроби на 
величину од 0-32 мм. Сепарисање није 
потребно. 
Изломљени бетон се не мери. Код рушења 
армиранобетонских конструкција  мери се 
искључиво кубатура уграђеног бетона у објекту, 
обрачун и исплата се врши према тој кубатури. 
Мобилним дробиличним постројењем  се врши 
раздвајање порушених делова конструкције на 
челик и дробљени бетон за даљу употребу. 
Челик  и дробљени бетон се транспортују на 
депонију коју одреди Наручилац радова.“  
 
 
 
 
 
 



Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,  УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ – БАЧКА ТОПОЛА  – 
Конкурсна документација за ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ –  

РУШЕЊЕ ОБЈЕК ТА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ВЕНУС“   - бр. ЈНОП  01/2015 

 

2/8 

 

сноси извођач. Дужина транспорта је 
до 3км.      

5/44 – тачка 2. 
 

Радове рушења и демонтирања 
изводити ИСКЉУЧИВО МАШИНСКИ 
БЕЗ УПОТРЕБЕ ЕКСПЛОЗИВА. 
Мобилним дробиличним 
постројењем  вршити раздвајање 
порушених делова конструкције на 
челик и дробљени бетон за даљу 
употребу. Исто тако, мобилним 
дробиличним постројењем  вршити  
дробљење бетона за даљу 
употребу.  
Сав употребљиви материјал  припада 
Наручиоцу радова. 
Извођач радова  је дужан да достави 
Наручиоцу радова: 
- листу демонтираних елемената 

са материјалом погодним за 
даљу употребу,  

- количину материјала која је 
прошла кроз дробилично 
постројење, као и  

- отпремнице за превоз отпада. 
Овлашћено лице Наручиоца радова 
на лицу места надзире селектовање 
срушеног материјала или шута, у 
смислу дефинисања елемената и 
материјала који су погодни за даљу 
употребу и остају у његовом 
власништву, односно материјала-шута 
који  није за даљу експлоатацију. Први 
се  транспортује на за то предвиђено 
место које одређује Наручилац, а 
други се превози на градску депонију. 
Извођач је дужан да обезбеди сав 
потребан материјал за палетирање и 
везивање као и безбедан транспорт 
елемената који су погодни за даљу 
употребу. 
Све трошкове транспорта сноси 
извођач. Дужина транспорта је до 3км. 
Посебну пажњу треба обратити на 
заштиту постојеће бушотине са 
термалном водом, која се налази 
унутар габарита објекта. Бушотину 
треба заштитити одговарајућом 
конструкцијом и сачувати за даљу 
експлоатацију термалне воде.  
У непосредној близини објекта који 
се руши налази се Римокатоличка 
црква и Градски музеј (Каштел Пала 
Краиа) који објекти су под заштитом 
споменика културе као непокретна 
културна добра, те радови на 
рушењу не смеју да имају било 
какав негативан утицај на те објекте, 
као ни на околне објекте 
индивидуалног породичног 
становања. 
Исто тако, у близини је Градски 
парк, који се налази под заштитом 
као природни споменик вртне 

Допуна основног текста:  
„Обрачун црне браварије и опреме од челика се 
обрачунавају у килограмима. Мерење пуног и 
празног камиона ће се вршити на ваги приликом 
транспорта до депоније. Мерење плаћа 
Извршилац радова. 
Алуминијумско корито  се сече на табле 
величине погодне за транспорт. Не може се 
"гужвати". 
Бетон се кроз дробилично постројење дроби на 
величину од 0-32 мм. Сепарисање није 
потребно. 
Изломљени бетон се не мери. Код рушења 
армиранобетонских конструкција  мери се 
искључиво кубатура уграђеног бетона у објекту, 
обрачун и исплата се врши према тој кубатури. 
Мобилним дробиличним постројењем  се врши 
раздвајање порушених делова конструкције на 
челик и дробљени бетон за даљу употребу. 
Челик  и дробљени бетон се транспортују на 
депонију коју одреди Наручилац радова.“  
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архитектуре, те се приликом 
извођења радова на рушењу 
објекта, мора водити рачуна о томе. 
Такође је потребно на одговарајући 
начин обезбедити околнo грађене 
структуре и инфраструктурне 
прикључке. Функционисање 
околних објеката не сме ни на који 
начин  бити поремећено рушењем 
објекта Венус-а. 
Објекат Венус-а више од једне 
деценије није у функцији. 
Радове изводити под сталним 
надзором лиценцираног инжењера.  
 

32/44 – 
Образац 12 
 

 НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА:    
-   Сав порушени материјал се 
односи са места рушења (или на 
складиште наручиоца, или на 
градску депонију).   
-   Извођач је дужан да обезбеди сав 
потребан материјал за палетирање и 
везивање као и безбедан транспорт   
    елемената који су погодни за 
даљу употребу.                                      
-   Све трошкове транспорта са 
утоваром  сноси извршилац радова. 
Дужина транспорта је до 3км. 
-  Мобилним дробиличним 
постројењем  вршити раздвајање 
порушених делова конструкције  на 
челик  и дробљени бетон 
    за даљу употребу. Исто тако, 
мобилним дробиличним 
постројењем вршити  дробљење 
бетона за даљу употребу. 
-   Радове рушења и демонтирања 
изводити ИСКЉУЧИВО МАШИНСКИ 
БЕЗ УПОТРЕБЕ ЕКСПЛОЗИВА. 
-  Извођач радова је у обавези да 
постави адекватну заштитну ограду 
око градилишта који ће након 
завршетка радова демонтирати. 
Извођач радова треба да обезбеди 
чување градилишта за време 
извођења радова. 

Допуна основног текста:  
„Обрачун црне браварије и опреме од челика се 
обрачунавају у килограмима. Мерење пуног и 
празног камиона ће се вршити на ваги приликом 
транспорта до депоније. Мерење плаћа 
Извршилац радова. 
Алуминијумско корито  се сече на табле 
величине погодне за транспорт. Не може се 
"гужвати". 
Бетон се кроз дробилично постројење дроби на 
величину од 0-32 мм. Сепарисање није 
потребно. 
Изломљени бетон се не мери. Код рушења 
армиранобетонских конструкција  мери се 
искључиво кубатура уграђеног бетона у објекту, 
обрачун и исплата се врши према тој кубатури. 
Мобилним дробиличним постројењем  се врши 
раздвајање порушених делова конструкције на 
челик и дробљени бетон за даљу употребу. 
Челик  и дробљени бетон се транспортују на 
депонију коју одреди Наручилац радова.“  
 

2. 
 
 

12/44 – тачка 
1.2.1. 
 

1.2.1.  ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
Да је понуђач у предходне три године 
остварио добитак од пословања, и да 
је у  претходне три године остварио 
укупан пословни приход у износу од 
најмање 150.000.000,00 динара.             
  - Доказ:  - видети тачку 3.1.    

Измена основног текста:  
1.2.1.  ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

Да је понуђач у предходне четири  године остварио 
добитак од пословања, и да је у  претходне четири 
године остварио укупан пословни приход у износу 
од најмање 100.000.000,00 динара.             
  - Доказ:  - видети тачку 3.1.    
 

14/44 – тачка 
3.1. 
 

3.1.    ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - 
Понуђач мора да је у предходне три 
године остварио добитак од 
пословања и да је остварио укупан  
пословни приход  за претходне три 
године у минималном износу од  
150.000.000,00 динара.  
 доказ: - понуђач мора доставити 
биланс стања и биланс успеха за 

Измена основног текста:  
3.1.    ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - Понуђач мора 
да је у предходне четири године остварио добитак 
од пословања и да је остварио укупан  пословни 
приход  за претходне четири године у минималном 
износу од  100.000.000,00 динара.  
 доказ: - понуђач мора доставити биланс стања и 
биланс успеха за обрачунске године 2011, 2012, 
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обрачунске године 2011, 2012. и 2013. 
и мишљење овлашћеног ревизора за 
обрачунске године 2011. , 2012. и 
2013. годину.    
 

2013, и 2014. и мишљење овлашћеног ревизора за 
обрачунске године 2011 , 2012,2013, и 2014. годину.   
 

17/44 – 
Образац 1, 
Прилог 5. 
 

Образац 1, Прилог 5. 
Биланс стања и биланс успеха за 
обрачунске године 2011, 2012. и 2013. 
и мишљење овлашћеног ревизора за 
обрачунске године 2011, 2012. и 2013. 

Измена основног текста:  
Образац 1, Прилог 5. 
Биланс стања и биланс успеха за обрачунске 
године 2011, 2012, 2013, и 2014. и мишљење 
овлашћеног ревизора за обрачунске године 2011, 
2012,  2013,  и 2014. 
 

3. 12/44 – тачка 
1.2.2. 
 

1.2.2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ               
Да понуђач мора  имати  у  сталном 
радном односу најмање  30  (тридесет) 
стално  запослених радника,и то:                                                                                             
- 2  (два)  дипломирана грађевинска 
инжењера  са личном лиценцом  
Одговорног извођача радова (лиценца 
бр.410, или бр.411, или бр.412, или 
бр.413, или бр. 414, или бр.415),  
- 1  (једно)  лице са уверењем  о 
положеном стручном испиту о 
практичној оспособљености за 
обављање послова безбедности и 
здравља на раду,  
- 1  (једно)  лице са уверењем  о 
положеном стручном испиту за 
обављање послова кординатора за 
извођење радова, 
- 8  (осам) руковаоца грађевинским 
машинама, 
- 2  (два) радника оспособљених за 
безбедност и здравље на раду (радник 
на уклањању и паковању материјала 
који садржи азбест) 
-16 (шеснаест) физичких радника 
- Доказ: - видети тачку 3.2. 

1.2.2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ                                                         
Да понуђач мора имати  у  радном односу 
најмање 30 (тридесет) запослених радника у 
складу са Законо о раду, и то:                                                                                               
- 2 (два) дипломирана грађевинска инжењера  
са личном лиценцом  Одговорног извођача 
радова (лиценца бр.410, или бр.411, или 
бр.412, или бр.413, или бр. 414, или бр.415),                         
- 1  (једно)  лице са уверењем  о положеном 
стручном испиту о практичној оспособљености 
за обављање послова безбедности и здравља 
на раду,  
- 9  (девет) руковаоца грађевинским машинама, 
- 2  (два) радника оспособљених за безбедност 
и здравље на раду (радник на уклањању и 
паковању материјала који садржи опасан 
материјал) 
-16 (шеснаест) физичких радника                      
- Доказ: - видети тачку 3.2. 

15/44 – тачка 
3.2 
 

3.2.    КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ –
Понуђач мора да има у сталном 
радном односу најмање 30 (тридесет) 
стално  запослених радника,  и то: 
- 2 (два)  дипломирана грађевинска 
инжењера  са личном лиценцом  
Одговорног извођача радова (лиценца 
бр.410, или бр.411, или бр.412, или 
бр.413, или бр. 414, или бр.415), 
- 1  (једно)  лице са уверењем  о 
положеном стручном испиту о 
практичној оспособљености за 
обављање послова безбедности и 
здравља на раду, 
- 1  (једно)  лице са уверењем  о 
положеном стручном испиту за 
обављање послова кординатора за 
извођење радова, 
- 8  (осам) руковаоца грађевинским 
машинама, 
-  2  (два) радника оспособљених за 
безбедност и здравље на раду (радник 
на уклањању и паковању материјала 
који садржи азбест) 
-16 (шеснаест)физичких радника. 

3.2.    КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
– Понуђач мора да има у радном односу 
најмање 30 (тридесет) запослених радника у 
складу са Законо о раду, и то: 
- 2 (два)  дипломирана грађевинска инжењера  
са личном лиценцом  Одговорног извођача 
радова (лиценца бр.410, или бр.411, или 
бр.412, или бр.413, или бр. 414, или бр.415), 
- 1  (једно)  лице са уверењем  о положеном 
стручном испиту о практичној оспособљености 
за обављање послова безбедности и здравља 
на раду, 
- 9  (девет) руковаоца грађевинским машинама, 
-  2  (два) радника оспособљених за безбедност 
и здравље на раду (радник на уклањању и 
паковању материјала који садржи опасан 
материјал) 
-16 (шеснаест)физичких радника. 
доказ:  
- Списак запослених по квалиф. структури 
(прилог образац бр. 13.  из ове конкурсне 



Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,  УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ – БАЧКА ТОПОЛА  – 
Конкурсна документација за ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ –  

РУШЕЊЕ ОБЈЕК ТА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ВЕНУС“   - бр. ЈНОП  01/2015 

 

5/8 

 

доказ:  
- Списак запослених по квалиф. 
структури (прилог образац бр. 13.  из 
ове конкурсне документације), 
- а све запослене доставити 
фотокопије МА образаца,  
- за дип.грађ.инж. и фотокопију личне 
лиценце 410, 411, 412, 413, 414, или 
415 са Потврдом о важности ИКС-а;  
- копија уверења о положеном 
стручном испиту о практичној 
оспособљености за обављање 
послова безбедности и здравља на 
раду;  
- копија уверења о положеном 
стручном испиту за обављање послова 
координатора за извођење радова;  
- за 8 (осам) руковаоца грађевинких 
машина диплома или уверење о 
стручној оспособљености  
- за 2 (два) радника доказ о 
оспособљености за безбедност и 
здравње на раду (радник на уклањању 
у паковању материјала који садрже 
азбест) 
 

документације), 
- а све запослене доставити фотокопије МА 
образаца,  
- за дип.грађ.инж. и фотокопију личне лиценце 
410, 411, 412, 413, 414, или 415 са Потврдом о 
важности ИКС-а;  
- копија уверења о положеном стручном испиту 
о практичној оспособљености за обављање 
послова безбедности и здравља на раду;  
- за 9 (девет) руковаоца грађевинких машина 
диплома или уверење о стручној 
оспособљености  
- за 2 (два) радника доказ о оспособљености за 
безбедност и здравње на раду (радник на 
уклањању у паковању материјала који садрже 
опасан материјал) 
 

17/44 – 
Образац 1, 
Прилог 6. 
 

- Списак запослених по квалиф. 
структури  (прилог образац бр. 13.  из 
ове конкурсне документације), 
- за све запослене доставити 
фотокопије МА образаца,  
- за дип.грађ.инж. и фотокопију личне 
лиценце 410, 411, 412, 413, 414 или 
415 са Потврдом о важности ИКС-а;  
- копија уверења о положеном 
стручном испиту о практичној 
оспособљености за обављање 
послова безбедности и здравља на 
раду;  
-  копија уверења о положеном 
стручном испиту за обављање послова 
координатора за извођење радова;  
- за 8 (осам) руковаоца грађевинких 
машина диплома  или уверење о 
стручној оспособљености;  
- за 2 (два) радника доказ о 
оспособљености за безбедност и 
здравње на раду (радник на уклањању 
и паковању материјала који садрже 
азбест) 

- Списак запослених по квалиф. структури  
(прилог образац бр. 13.  из ове конкурсне 
документације), 
- за све запослене доставити фотокопије МА 
образаца,  
- за дип.грађ.инж. и фотокопију личне лиценце 
410, 411, 412, 413, 414 или 415 са Потврдом о 
важности ИКС-а;  
- копија уверења о положеном стручном испиту 
о практичној оспособљености за обављање 
послова безбедности и здравља на раду;  
- за 9 (девет) руковаоца грађевинких машина 
диплома  или уверење о стручној 
оспособљености;  
- за 2 (два) радника доказ о оспособљености за 
безбедност и здравње на раду (радник на 
уклањању и паковању материјала који садрже 
опасан материјал) 

4. 39/44 –  
члан 10, став 
4. Модела 
уговора 

Отпад који садржи азбест, Извршилац 
је дужан да - у складу са важећим 
прописима који регулишу управљање 
отпадом и транспорт опасног отпада - , 
транспортује на одговарајућу депонију. 
 

Отпад који садржи опасан материјал, Извршилац 
је дужан да - у складу са важећим прописима 
који регулишу управљање отпадом и транспорт 
опасног отпада - , транспортује на одговарајућу 
депонију. 
 

5. 13/44 – тачка 
1.2.4. 
 
 
 

1.2.4.  РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 
Да је у предходне  3 обрачунске године 
(2011, 2012, 2013.год.) остварио 
пословни приход  по основу изведених 
радова – радови на рушењу објеката, у 
укупном износу од  мин. 100.000.000,00 
динара  без урачунатог ПДВ-а. 

1.2.4.  РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 
Да је у предходне 4 обрачунске године (2011, 
2012, 2013 и 2014. год.) остварио пословни 
приход  по основу изведених грађевинских 
радова, у укупном износу од  мин. 
100.000.000,00 динара  без урачунатог ПДВ-а,  
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- Доказ: - видети тачку 3.4. 
 

- Доказ: - видети тачку 3.4. 
 

15/44 – тачка 
3.4. 
 
 
 

3.4. РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - понуђач 
мора да је у предходне  3 обрачунске 
године (2011, 2012, 2013.год.) 
остварио пословни приход  по основу 
изведених радова – радови на рушењу 
објеката, у укупном износу од  мин. 
100.000.000,00 динара  без урачунатог 
ПДВ-а. 
доказ:   
-Референц листа са Потврдама - 
Списак и Потрвда наручиоца код којих 
је понуђач у траженом периоду извео 
предметне радове са вредностима 
уговора, потписан и оверен од стране 
овлашћеног лица.  
Прилог уз овај доказ су обрасци бр. 8. 
и бр. 9. ове конкурсне документације. 
-Уговори и Oкончане ситуације 
потписне и печатиране од стране 
Наручиоца радова за референтне 
радове 

НАПОМЕНА: Понуђач мора доставити 
Списак изведених радова у предходне 
3 године (2011,2012,2013), где је 
остварио пословни приход  по основу 
изведених радова – радови на рушењу 
објеката, у укупном износу од мин. 
100.000.000,00 динара без урачунатог 
ПДВ-а, и то уз обавезне потврде о 
извршеним пословима, са износима, 
датумима уговора, времену извршења 
уговора, називу предмета уговора који 
садржи опис радова, издате, 
потписане и оверене печатом од 
стране наручилаца. Потврде могу да 
се односе на било коју од наведених 
година или на сваку наведену годину. 
Уз сваку потврду-референцу обавезно 
је достављање и копије уговора са 
окончаном ситуацијом о изведеним 
радовима. Потврде Наручилаца о 
реализацији закључених уговора могу 
бити на обрасцу из конкурсне 
документације или издате од стране 
наручилаца на њиховим обрасцима, 
при чему такве потврде морају имати 
све елементе које садржи образац 
потврде из конкурсне документације. 
Прилог: обрасци бр. 8. и бр. 9.  
конкурсне документације. 

 

3.4. РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - понуђач мора да је у 
предходне 4 обрачунске године (2011, 2012, 
2013 и 2014 год.) остварио пословни приход  по 
основу изведених грађевинских радова, у 
укупном износу од  мин. 100.000.000,00 динара  
без урачунатог ПДВ-а. 
доказ:   
-Референц листа са Потврдама - Списак и 
Потрвда наручиоца код којих је понуђач у 
траженом периоду извео предметне радове са 
вредностима уговора, потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица.  
Прилог уз овај доказ су обрасци бр. 8. и бр. 9. 
ове конкурсне документације. 
-Уговори и Oкончане ситуације потписне и 
печатиране од стране Наручиоца радова за 
референтне радове 

НАПОМЕНА: Понуђач мора доставити Списак 
изведених радова у предходне 4 године (2011, 
2012, 2013 и 2014), где је остварио пословни 
приход  по основу изведених грађевинских 
радова, у укупном износу од мин. 
100.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, и 
то уз обавезне потврде о извршеним 
пословима, са износима, датумима уговора, 
времену извршења уговора, називу предмета 
уговора који садржи опис радова, издате, 
потписане и оверене печатом од стране 
наручилаца. Потврде могу да се односе на 
било коју од наведених година или на сваку 
наведену годину. Уз сваку потврду-референцу 
обавезно је достављање и копије уговора са 
окончаном ситуацијом о изведеним 
радовима. Потврде Наручилаца о реализацији 
закључених уговора могу бити на обрасцу из 
конкурсне документације или издате од стране 
наручилаца на њиховим обрасцима, при чему 
такве потврде морају имати све елементе које 
садржи образац потврде из конкурсне 
документације. Прилог: обрасци бр. 8. и бр. 9.  
конкурсне документације. 

Уколико је Уговор за рушење објеката потписан 
и највећим делом реализован у 2014.год., 
признаће се и окончана ситуација издата у 
2015.год. 
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27/44 –  
Образац 8. 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  
Списак изведених радова у 
предходне 3  године (2011,2012,2013), 
где је  остварен пословни приход  по 
основу изведених радова - РАДОВИ 
НА РУШЕЊУ ОБЈЕКАТА, у укупном 
износу од мин. 100.000.000,00 динара  
без урачунатог ПДВ-а. 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  
Списак изведених радова у предходне 4  
године (2011, 2012, 2013 и 2014), где је  
остварен пословни приход  по основу 
изведених грађевинских радова, у укупном 
износу од мин. 100.000.000,00 динара  без 
урачунатог ПДВ-а. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ 
РАДОВА НА РУШЕЊУ ОБЈ. - без 
ПДВ-а: 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ 
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА - без ПДВ-а: 
 

6. 13/44 – тачка 
1.2.5. 

1.2.5. СТАНДАРДИ  КВАЛИТЕТА 
- ИСО 9007, 
- ИСО 14001, 
- ОХСАС 18001 
- ДОКАЗ: -  видети тачку 3.5. 
 

1.2.5. СТАНДАРДИ  КВАЛИТЕТА 
- ИСО 9001, 
- ИСО 14001, 
- ДОКАЗ: -  видети тачку 3.5. 
 

16/44 – тачка 
3.5. 

3.5.   СТАНДАРДИ  КВАЛИТЕТА  
- ИСО 9007, 
- ИСО 14001, 
- ОХСАС 18001 
доказ: -  достављање  тражене 
документације у фотокопији 

3.5.   СТАНДАРДИ  КВАЛИТЕТА  
- ИСО 9001, 
- ИСО 14001, 
доказ: -  достављање  тражене документације 
у фотокопији 

17/44 – 
Образац 1, 
прилог 9. 
 

Стандардни квалитета:                                                                                                        
- ИСО 9007                                                                     
- ИСО 14001                                                                                                                    
- ОХСАС 18001 

Стандардни квалитета:                                                                                                        
- ИСО 9001                                                                                          
- ИСО 14001                                                                                                                    

7. 13/44 – тачка 
1.2.6. 
 
 

1.2.6. ТРЕТИРАЊЕ ОПАСНОГ И 
НЕОПАСНОГ ОТПАДА 
- интегрална дозвола за сакупљање и 
транспорт опасног и неопасног отпада, 
- дозвола за складиштење и третман 
неопасног отпада. 
- ДОКАЗ: -  видети тачку 3.6. 

1.2.6. ТРЕТИРАЊЕ ОПАСНОГ И НЕОПАСНОГ 
ОТПАДА 
- дозвола за сакупљање и дозвола за транспорт 
опасног и неопасног отпада, 
- ДОКАЗ: -  видети тачку 3.6. 

16/44 – тачка 
3.6. 
 

3.6.  ТРЕТИРАЊЕ ОПАСНОГ И 
НЕОПАСНОГ ОТПАДА  
- интегрална дозвола за сакупљање и 
транспорт опасног и неопасног отпада, 
- дозвола за складиштење и третман 
неопасног отпада                                                                                                             
доказ: -  достављање  тражене 
документације у фотокопији 

3.6. ТРЕТИРАЊЕ ОПАСНОГ И НЕОПАСНОГ 
ОТПАДА  
- дозвола за сакупљање и дозвола за транспорт 
опасног и неопасног отпада, 
доказ: -  достављање  тражене документације у 
фотокопији 

17/44 – 
Образац 1, 
прилог 10. 
 

Третирање опасног и неопасног 
отпада:  
 -интегрална дозвола за сакупљање и 
транспорт опасног и неопасног отпада  
- дозвола за складиштење и третман 
неопасног отпада        

Третирање опасног и неопасног отпада:  
 -дозвола за сакупљање и дозвола за транспорт 
опасног и неопасног отпада  
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32/44 – 
Образац 12, 
Табеларни 
део понуде  

2. Демонтажа подних плоча од 
мермера са равног крова објекта, са 
слагањем истог на палете и 
одношење на градилишну депонију 
даље сортирање од стране 
инвеститора. 
НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА РАДОВА:  
Позиција обухвата и утовар  са 
транспортом. 
Дужина транспорта је до 3км.   
ЈМ: m2 
Количина: 4.110,00  

У табеларном делу понуде после позиције 2. 
допуна основног текста: 
 
2.1. Демонтажа облога цеви и других инсталација 
од минералне вуне, са паковањем исте у пп 
вреће. Извршилац је дужан да - у складу са 
важећим прописима који регулишу управљање 
отпадом и транспорт опасног отпада - , 
транспортује на одговарајућу депонију. Обрачун 
по m3 упакованог материјала. 
m3          70,0                                

2.2. Демонтажа заосталог инвентара и 
мобилијара у објекту и скидање облога са зидова 
и плафона са изношењем из објекта, одлагањем у 
кругу градилишта и одвозом на локацију коју за то 
одреди Наручиоц. Обрачун по нето квадратури 
просторија. 
m2       1.522,65 

2.3. Демонтажа заосталог инвентара, мобилијара 
и опреме, демонтажа паравана, облога зидова и 
плафона, и демонтажа куглашких стаза са подова 
из простора Куглане са изношењем из објекта, 
одлагањем у кругу градилишта и одвозом на 
локацију коју за то одреди Наручиоц. Обрачун по 
нето квадратури просторије. 
m2         471,89 

9. 33/44 – 
Образац 12, 
Табеларни 
део понуде 
 

Насипање комплетне повшине објекта 
хумусом у просечној дебљини од 40 
цм, са претходним планирањем 
подлоге од ископа око темеља. 

Набавка и насипање комплетне повшине 
објекта хумусом у просечној дебљини од 40 цм, 
са претходним планирањем подлоге од ископа 
око темеља. 

10. 35/44 – 
Образац 12,  
Табеларни 
део понуде 
 

Насипање комплетне повшине објекта 
хумусом у просечној дебљини од 40 
цм, са претходним планирањем 
подлоге од ископа око темеља. 

Набавка и насипање комплетне повшине 
објекта хумусом у просечној дебљини од 40 цм, 
са претходним планирањем подлоге од ископа 
око темеља. 

11. 39/44 – члан 
9. Модела 
уговора 

Члан 9. 
Извођач је дужан да организује 
искључење инфраструктурних 
прикључака (струја, вода, ТТ мрежа) у 
сарадњи са овлашћеним предузећима 
и наручиоцем.                                    

Члан 9. 
Наручилац ће организовати искључење 
инфраструктурних прикључака (струја, вода, ТТ мрежа) у 
сарадњи са овлашћеним предузећима.                                    
  
 

 
 
        Наручилац 
             ЈП за грађевинско земљиште 
 


