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ОПШТИНА ИНЂИЈА 

Цара Душана 1 Инђија 

 
Број:  404-2-7-4/2019-II  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ  – ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИСХОДОВАЊЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У ИНЂИЈИ ДО 

ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ  

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА број.  7/2019 

 

 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 05.09.2019 године до 11,00 часова 

Јавно отварање: 05.09.2019 године у 12,00 часова 

 

 

 

 

 

Инђија,  август  2019. Године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 
68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС”, бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
број  404-2-7/2019-II од 11.07.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку 404-2-7/2019-II од 11.07.2019. године. 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за јавну набавку УСЛУГА 
 - ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ 
ДОЗВОЛЕ – 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
Број јавне набавке 7/2019 

Конкурсна документација садржи: 

 

Садржај конкурсне документације Страна 

Општи подаци о јавној набавци 3 

врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину 
и опис добара, УСЛУГА или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.; 

4 

Технички део конкурсне документације- општи и технички 
услови, технички опис и графичка документација 

20 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 

25 

Критеријум за доделу уговора 36 

Образац понуде – Образац 1 37 

Образац структуре цене са упутством како да се попуни – Образац 2 42 

Образац трошкова припреме понуде Образац 3 45 

Образац Изјаве о независној понуди – Образац 4 46 

Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75., став 2. 
Закона – Образац 5 

47 

Образац изјаве понуђача о посети локације - Образац 6 48 

Модел уговора 49 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 55 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Oпштинa Инђија  
Адреса: Цара Душана бр.1 22320 Инђија 
Интернет страница: http://www.indjija.net  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
У складу  са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015 и 41/2019)  употреба печата није обавезна.  
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 7/2019 су услуге - ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У 
ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ.  
 
У општем речнику набавке означена под ознаком – 71242000 Израда пројеката и 
нацрта, процена трошкова.  
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Свјетлана Павловић, службеник за јавне набавке, телефон 022/561-

322, е - mail адреса: svjetlana.pavlovic@indjija.net 
 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши 
се на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, 
Понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште 
svjetlana.pavlovic@indjija.net сваког радног дана (понедељк – петак) у времену од 07,00 
до 15,00 часова. 
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

 

 

 

 

 

http://www.indjija.net/
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ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ.; 

ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК 

За довршетак објекта спортске хале у Инђији 

I. ГЕНЕЗА ПОСТОЈЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И МИНУЛИХ АКТИВНОСТИ 

Спортска хала у Инђији грађена је према Решењу о грађевинској дозволи 
број: 02-351-1-90/2013-96 од 28.10.2013.године, те овереној техничкој 
документацији датој у Потврди број: 02-351-3-100/2008 од 15.10.2008.године, 
којом се потврђује усаглашеност главног пројекта са одобрењем за изградњу, и 
пријем документације за почетак извођења радова на изградњи спортске хале 
у Инђији на катастарским парцелама број:4072/42, 7678/7 и 4068/20 све у 
К.О.Инђија, и то: 

1. Главни архитектонско-грађевински пројекат од јануара 2008.године 
урађен од стране „АРС РЕГИА“ Београд, урађен од стране одговорног 
пројектанта Мирковић Миодрага са бројем лиценце 300 5775 03, 

2. Главни пројекат конструкције од јануара 2008.године урађен од стране 
„САМ пројект биро“ Београд, урађен од стране одговорног пројектанта 
Дејановић Миодрага са бројем лиценце 310 5221 03, 

3. Главни пројекат водовода и канализације од јануара 2008.године урађен 
од стране „БЕО ПОТЕЗ“ Београд, урађен од стране одговорног пројектанта 
Мирковић Миодрага са бројем лиценце 300 5775 03, 

4. Главни пројекат електроинсталација од јануара 2008.године урађен од 
стране „БЕО ПОТЕЗ“ Београд, урађен од стране одговорног пројектанта 
Миљанић Слободан са бројем лиценце 350 6140 03, 

5. Главни пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација од јануара 
2008.године урађен од стране „БЕО ПОТЕЗ“ Београд, урађен од стране 
одговорног пројектанта Стојановић Драган са бројем лиценце 350 А010 04, 

6. Главни пројекат електроинсталација јаке струје од јануара 2008.године 
урађен од стране „БЕО ПОТЕЗ“ Београд, урађен од стране одговорног 
пројектанта Миљанић Слободан са бројем лиценце 350 6140 03, 

7. Главни пројекат термотехничких инсталација од јануара 2008.године 
урађен од стране „БЕО ПОТЕЗ“ Београд, урађен од стране одговорног 
пројектанта Вучевић Миодраг са бројем лиценце 330 0920 03, 

8. Извештај о извршеној контроли број: 031-33/8-08 од 27.08.2008.године, 
урађен од стране „ФТН“ Нови Сад, а одговорни инжењер за техничку контролу 
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су Јакшић Жељко са лиценцом број 300 0332 03, Лекић Радосав са лиценцом 
број 310 4193 03, Лађиновић Ђорђе са лиценцом број 310 Ц298 05, Спасојевић 
Момчило са лиценцом број 330 4875 03, Орос Ђура са лиценцом број 350 3818 
03, Глушевац Страхил са лиценцом број 353 Е558 07, 

9. Елаборат заштите од пожара од септембра 2008.године урађен од 
стране „Цептинг“  НовиБеоград,  

10. Допуна услова број 1971 од 06.10.2008.године од ЈКП „Водовод и 
канализација“ 

11. Санитарна сагласност на пројектну документацију број: 53-2555/2008-14 
од 13.10.2008.године, 

12. Сагласност на Техничку документацију број: 217-1145/08 од 
09.10.2008.године од МУП РС Сектор за заштиту и спашавање, Одсек за 
заштиту и спашавање у Сремској Митровици, 

13. Потврда о усаглашености пројектне документације оверена од стране 
свих пројектаната. 

Напомена: Инвеститор не располаже елаборатом заштите од пожара. 

Сва наведена пројектна документација, као и сва грађевинска и атесна 
документација којом инвеститор располаже биће на располагању  пројектанту. 

Градња хале вршена је у периоду од 15.09.2008.године до 2014-те године,  

Рађена је конструкција хале, покривање хале, изолатерски радови, унутрашње 
уређење, водоснабдевања у оквиру хале, електроинсталације у оквиру хале са 
снабдевањем струјом (трафостаница), машинске инсталације грејања, 
климатизације и вентилације објекта. 

Објекат није у потпуности завршен, а уграђене инсталације нису све у 
функцији (нису конзервиране) и њихове функције су непроверене. Такође није 
завршено уређење тeрена око објекта са предвиђеним паркинг местима. 

Због протока времена од престанка градње, уградње инсталација и опреме, те 
услед процуривања крова, појаве подземних вода, немогућствa грејања објекта 
које је било предвиђено на термалну енергију, које треба препројектовати на гас, 
те због недостајајуће опреме и неуграђене аутоматике треба обухватити све 
недостајајуће радове и опрему. 

Од времена примопредаје до данас вршено је физичко обезбеђивање објекта 
од стране стручне службе. 

Ради завршетка објекта, и довођења објекта у функцију, те стварања услова 
за технички преглед објекта и добијања употребне дозволе, неопходно је 
извршити утврђивање стања уграђених инсталација вршењем атестирања свих 
система, замена опреме која није у функцији и неиспуњава постојеће прописе и 
стандарде, 
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те урадити пројекат за извођење недовршених радова на самом објекту и 
прикључака на спољњу инфраструктуру која није урађена (водовод). 

За потребе вршења геостатичке анализе објекта спортске хале у Инђији 
неопходно је извршити израду геолошких истраживања и израду геотехничког 
елабората. У оквиру геолошких истраживања неопходно је предвидети следеће 
радове: 

- Анализа резултата постојећих истраживања 
- Теренски истражни радови 
- Лабораторијски истражни радови 
- Израда геотехничког елабората 
- Геодетско праћење слегања током грађења објекта и приказ корелације 

резултата геостатичких анализа 

У оквиру анализе резултата постојећих истраживања неопходно је извршити 
прикупљање и анализу резултата истраживања рађених на локацији 
предметног објекта као и његовој ближој околини на теренима сличне или исте 
геолошке грађе. У оквиру анализе резултата неопходно је извршити цинтезу 
свих постојећих резултата истраживања и њихово свођење на јединствен ниво.  

У оквиру теренских истражних радова неопходно је предвидети контролно 
истражно бушење, хидрогеолошке и геофизичке истражне радове. 

На основу резултата анализе постојећих истраживања неопходно је извршити 
контролно истражно бушење у непосредној близини предметног објекта, како 
би се резултати ранијих истраживања проверили и свели на јединствен 
критеријум. Истражно бушење треба извести машинском гарнитуром за 
бушење, ротационим системом бушења са континуираним језгровањем. Језгро 
истражних бушотина треба слагати у сандуке и фотографисати. Фотографије 
језгра треба приложити у документацији истражних бушотина као прилог. У току 
истражног бушења треба вршити инжењерскогеолошко картирање језгра 
бушотина, као и одабир репрезентативних узорака тла за лабораторијска 
геомеханичка испитивања. У току истражног бушења треба вршити 
регистровање појава подземних вода као и праћење њеног нивоа све до 
устаљења (мин 24х од завршетка бушења). Број истражних бушотина треба 
дефинисати у односу на обим ранијих истраживања, при чему је минималан 
број бушотина 6, а предвиђене дубине бушења су 10-15 метара. 

У оквиру хидрогеолошких истражних радова треба предвидети утврђивање 
стања нивоа подземних вода. 

Геофизичким истраживањима треба дефинисати све неопходне параметре који 
су неопходни за даље нивое пројектовања и процену садашњег стања објекта 
(микросеизмичка рејонизација терена). 

Лабораторијским испитивањима треба дефинисати све меродавне физичко-
механичке параметре тла на основу којих треба извршити одговарајуће 
геостатичке анализе и прорачуне којима ће се утврдити стабилност објекта у 
садашњим условима као и у условима будуће експлоатације објекта. У ту сврху 
у оквиру лабораторијких геомеханичких испитивања треба извести 
идентификационо-класификационе опите, опите директног смицања и опите 
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едометарске стишљивости. Уколико то Пројектант процени као неопходно, у 
оквиру лаборатоијских геомеханичких испитивања треба извести и Прокторов и 
CBR опит. 

На основу резултата свих изведених истражних радова треба формирати 
геотехнички елаборат. Геотехничлки елаборат треба да прикаже резултате 
свих изведених истраживања (ранијих и новоизведених), а на основу којих 
треба извршити одговарајуће геостатичке прорачуне којима треба утврдити 
садашње стање стабилности објекта као и стабилност објекта у току 
експлоатације.  У посебном поглављу треба приказати стање нивоа подземних 
вода као и њихов утицај на предменти објекат као и резултате извршене 
микросеизмичке рејонизације (што је предмет процене Пројектанта и 
Инвеститора, а након извршене анализе постојеће документације). 

У оквиру статичке провере објекта неопходно је на извршити визуелни преглед 
објекта и утврдити његово садашње стање. На основу резултата геостатичких 
анализа и упоређивањем са Пројектном документацијом неопходно је 
дефинисати стабилност објекта у статичком погледу (извршити статичку 
анализу објекта за резултате добијене новоизведеним геостатичким 
анализама). Уколико се резултати новоизведених геостатичких анализа и 
пројектне документације не слажу, неопходно је дати предлог мера евентуалне 
санације објекта и урадити одговарајућу пројектну документацију за 
предложене измене. 

За све неизведене радове који су потребни за завршетак објекта и стављање 
објекта у функцију потребна је израда Пројеката за извођење (ПЗИ) за све фазе 
радова (АГ, електро, машинске, противпожарни елаборат и др.) са обавезном 
провером исправности већ уграђене опреме и инсталација као и 
компатибилности исте за садашњим нормама и прописима и  атестирање исте.  

Геомеханичка испитивања и анализа постојеће техничке документације са 
упоредном анализом стања објекта односно изведених радова, утврдиће 
евентуалну неопходност израде и пројеката санације постојећих делова 
објекта. 
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II. ПОТРЕБНИ РАДОВИ ЗА ЗАВРШЕТАК 

1.АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

Земљани радови  

Потребни земљани радови који су потребни за завршетка објекта (уређења 
терена, тротоара, итд) 

Бетонски радови 

Бетонирање тротоара око објекта армираним бетоном МБ 30 (10 цм), као и на 
осталим деловима где буде потребно. 

Зидарски радови 

Обзиђивање хидроизолације пуном опеком  

Малтерисање унутрашњих зидова   

Израда цементне кошуљице, и остали по потреби  

Изолатерски радови 

Израда хоризонталне хидроизолације подне плоче због појаве влаге, по већ 
постављеној хидроизолацији. 

Решавање проблема пукотина , као и попуњавање пукотина одговарајућим 
материјалима, услед рада конструкције пода и зидова партера. 

Покривачки радови 

 Покривање-израда крова са покривачким радовима изнад дела 
котларнице, 

 Преглед постојеће кровне конструкције, и решавања проблема везаних 
за: лимарске радове-као што су увале, опшивке, покривне и завршне 
лајсне, као и преправка олука, снегобрани,...   

 Сређивање постојећег кровног покривача, те отварање нових позиција за 
вентилацију и климатизацију.., итд. 

Подополагачки-паркетарски радови 

 Предвидети постављање класичног храстовог паркета I класе  

 Предвидети постављање завршне обраде пода типа Нора, у трим 
салама и сутерену. 

Браварски радови 

Пројектом предвидети : 
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 одговарајућу браварију, као и потребна противпожарна и противдимна 
врата  опремљених свим потребним оковом у свеме према шеми браварије, а у 
складу са ПП Елаборатом.  

       Израда и уградња металне решетке на светларницима подрума, према 
спецификацији браварије.  

 Израда и уградња унутрашње сигурносне ограде у свему према 
спецификацији браварије.  

 Израда и уградња спољне сигурносне ограде у свему према 
спецификацији браварије.  

Керамичарски радови 

 Постављање зидних  и подних керамичких плочица у класи, величини и 
боји по избору инвеститора, као и замена већ постављене керамике која је 
оштећена.  

 Постављање зидних керамичких плочица – сокле. 

 Постављање споља гранитне керамике као завршне фасадне облоге 
  

Молерско-фарбарски радови 

Обавезно је пројектом предвидети: 

 Чишћење и премазивање Челичне конструкције и ЛЛД конструкције ПП 
премазом у три фазе, а у свему према ПП Елаборату.  

 У деловима подрума због оштећења стругање оштећених зидова, те 
поновно глетовање и  бојење.  

 Глетовање потребних површина, те поновно  бојење нових и старих 
зидова и плафона.  

Гипсарски радови 

 Предвидети спуштeне плaфoне  

 Преградних зидова од ригипс плоча, а у зависности од позиције, и 
потребног захтева и врсте обраде зида. 

Опрема 

Пројектом предвидети неуграђене санитарне уређаје, незавршени Водовод и 
канализациону мрежу, опремање трибина, набавка недестојајућих 
телескопских трибина, итд. 
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2. МАШИНСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Пoтрeбнo je прeтхoднo снимити пoстojeћe стaњe и прeдлoжити уклaњaњe  
угрaђeнe oпрeмe кoja сe вишe нe кoристи, или која је неупотребљива. 
Прojeктoм oбухвaтити слeдeћe мaшинскe инстaлaциje: 
Систeм цeнтрaлнoг грejaњa - рaдиjaтoри 
Систeми вeнтилaциje и климaтизaциje двoрaнe, 
Систeм хлaђeњa сa вeнтилaтoрским кoнвeктoримa, 
Систeми лoкaлнe вeнтилaциje 
Вeнтилaциja oстaлих прoстoриja и Вaздушнe зaвeсе 
Прoтивпoжaрнa инстaлaциja - oдимљaвaњe 
Прojeктoвaти слeдeћу oпрeму и инстaлaциje: 
Гaснa кoтлaрницa и припрeмa хлaднe вoдe: 
зa пoтрeбe зaгрeвaњa и климaтизaциje цeлoг oбjeктa.  
Oбaвeзa je Инвeститoрa дa oбeзбeди aдeквaтaни прикључaк прирoднoг гaсa 
. 
Цeнтрaлнa Припрeмa сaнитaрнe тoплe  вoдe, прeмa зaхтeвимa из прojeктa 
вoдoвoдa. 
Прoизвoдњa хлaднe вoдe, 
зa пoтрeбe хлaђeњa сaлe и прoстoриja, кao и свeжeг вaздухa кojи сe убaцуje. 
Прoвeрити мoгућнoсти упoтрeбe Toплoтнe пумпe умeстo oпрeмe зa  
хлaђeњe кoja ниje вишe функциoнaлнa. 
Зa кoмплeтну инстaлaциjу урaдити прojeкaт на нивоу ПЗИ : 
Aутoмaтскa кoнтрoлa и рeгулaциja, кao и цeнтрaлнo упрaвљaњe oпрeмoм. 
 
Како би се искористили потенцијали хидротермалне бушотине INĐ-1/H која 
се налази у близини спортске хале, 2010. године је урађена анализа 
енергетског искоришћења хидротермалне бушотине за потребе спортске 
хале. На основу те анализе урађен је Главни пројекат за изградњу 
хидротермалног система на бушотини INĐ-1/H са припадајућим топловодом. 
Термотехничке инсталације спортске хале су испројектоване и изведене у 
том циљу. Како се у међувремену одустало од концепта загревања објекта 
из ових извора енергије, потребно је испројектовати и ускладити изведене 
капацитете у циљу грејања објекта на гас. 

3. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ   

Пројектном документацијом обавезно предвидети, да је обавеза извођача 
радова провери : 

 инсталације општег осветљења и нови прорачуни  осветљења сале у 
складу са новим препрукама  нивоа осветљаја за домаће и међународне 
ТВ преносе 

 рачунарско-телефонске инсталације (провера постојећег пројекта из 
2008 године) 

 инсталацију антенског (кабловског) система (провера постојећег пројекта 
из 2008 године) 

 инсталације озвучења (провера постојећег пројекта из 2008 године) 
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 видео надзор (провера постојећег пројекта из 2008 године) 

 надгледање врата (провера постојећег пројекта из 2008 године) 

Пројектом обрадити следеће инсталације: 

• прикључак објекта на електричну мрежу сходно новом пројекту 
климатизације и вентилације као и грејања, 

• Спољњо осветљење 

• електрични развод у објекту (мрежа + агрегат) 

• у складу са евентуалним изменама расвете, урадити пројекат напајања 
расвете 

• инсталацију прикључница 

• инсталацију извода за технолошке и друге потрошаче, сходно изменама 
и допунама новим потрошачима 

• постојећу инсталацију уземљења проверити и допунити обзиром да иста 
није завршена и одржавана 

Приликoм прojeктoвaњa, служити сe пoдaцимa из Глaвнoг прojeктa,  зa oвaj 
oбjeкaт. 

4. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

Глaвни прojeкaт зaштитe oд пoжaрa зa СПOРTСКУ ДВOРAНУ у Инђиjи, трeбa 
дa oбухвaти свe мeрe зaштитe oд пoжaрa у склaду сa члaнoм 31 Зaкoнa o 
зaштити oд пoжaрa (“Службeни глaсник РС”, бр.111/2009, 20/2015 и 87/2018). 

Приликoм изрaдe Глaвнoг прojeктa зaштитe oд пoжaрa узeти у oбзир вaжeћe 
зaкoнскe прoписe, прoписe и стaндaрдe дoнeсeнe нa oснoву зaкoнa кao и мeрe 
усвojeнe прaвилимa тeхничкe прaксe. 

Глaвни прojeкaт зaштитe oд пoжaрa трeбa дa сaдржи интeгрaлни прикaз свих 
мeрa зaштитe oд пoжaрa, кao сaстaвни дeo тeхничкe дoкумeнтaциje зa 
изгрaдњу oбjeктa: 

 1) пoдeлу oбjeктa нa пoжaрнe сeктoрe, дeфинисaњe eвaкуaциoних 
путeвa, прoцeну oпaснoсти oд пoжaрa кoja пoтичe oд тeхнoлoшкoг 
прoцeсa и мaтeриja кoje сe у њимa кoристe или склaдиштe, oпис 
инстaлaциja зa aутoмaтскo oткривaњe и дojaву пoжaрa, кao и oпис 
стaбилних и мoбилних инстaлaциja и урeђaja зa гaшeњe пoжaрa, 
eвaкуaциoнe путeвe зa спaсaвaњe лицa и имoвинe, избoр мoбилнe 
oпрeмe зa гaшeњe пoжaрa, oпис инстaлaциja зa флуидe кojи сe кoристe у 
oбjeкту и др.); 
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 2) прoрaчунскe oснoвe (прoрaчун пoжaрнoг oптeрeћeњa пoжaрних 
сeктoрa, прoрaчун кaпaцитeтa eвaкуaциoних путeвa у oбjeкту, прoрaчун 
врeмeнa пoтрeбнoг зa eвaкуaциjу људи и др.); 

 3) диспoзициjу oпрeмe кoja припaдa инстaлaциjaмa зa гaшeњe пoжaрa, 
шeмe систeмa зa oткривaњe и дojaву пoжaрa, гaсну дeтeкциjу, 
грoмoбрaнскe инстaлaциje, рaзвoдe мaшинских инстaлaциja зa 
aутoмaтскo гaшeњe пoжaрa, систeм зa oдвoђeњe димa и тoплoтe и др.); 

Обавеза пројектанта је да уради такав пројекат за извођење на који ће од 
МУП РС Сектор за заштиту и спашавање, Одсек за заштиту и спашавање у 
Сремској Митровици дати своју сагласност. 

Напомена: Пројектант је у обавези да изради пројекат изведеног 
објекта  са свим предвиђеним елементима у циљу вршења техничког 
прегледа и добијања употребне дозволе који  у том  смислу 
представља скуп међусобно усаглашених пројеката са приказом свих 
детаља изграђеног објекта неопходних за утврђивање његове 
подобности за употребу, у складу са правилником којим се уређује 
технички преглед објеката а сублимираће све елементе техничке 
документације (старе и нове) по којима су извођени сви радови на 
објекту до његовог завршетка и стављања у функцију. 

За све пројекте за извођење (ПЗИ) и за све евентуалне пројекте 
санације постојећих делова објекта потребно је извршити код 
овлашћене пројектантске куће - ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ПРОЈЕКАТА. 

 
III. НАДЗОР 

За довршетак објекта спортске хале у Инђији 

 

Спортска хала у Инђији грађена је према овереној техничкој документацији 
датој у Потврди број: 02-351-3-100/2008 од 15.10.2008. године, којом се 
потврђује усаглашеност главног пројекта са одобрењем за изградњу, и пријем 
документације за почетак извођења радова на изградњи спортске хале у 
Инђији на катастарским парцелама број:4072/42, 7678/7 и 4068/20 све у 
К.О.Инђија. 

Градња хале вршена је у периоду од 15.09.2008.године до 2014-те године,  

Рађена је конструкција хале, покривање хале, изолатерски радови, унутрашње 
уређење, водоснабдевања у оквиру хале, електроинсталације у оквиру хале са 
снабдевањем струјом (трафостаница), машинске инсталације грејања, 
климатизације и вентилације објекта. 

Објекат није у потпуности завршен, а уграђене инсталације нису све у 
функцији (нису конзервиране) и њихове функције су непроверене. Такође није 
завршено уређење тeрена око објекта са предвиђеним паркинг местима. 
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Од времена примопредаје до данас вршено је физичко обезбеђивање објекта 
од стране стручне службе. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА: 

1. Вршење надзора над грађевинско-архитектонским радовима,  

2. Вршење надзора над радовима водовода и канализације, 

3. Вршење надзора над машинским радовима, 

4. Вршење надзора над електротехничким радовима, 

5. Вршење надзора над геодетским мерењима, 

6. Вршење надзора над радовима спровођења противпожарних мера. 

 

  ОБАВЕЗЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА КОЈИ ЋЕ ВРШИТИ СТРУЧНИ НАДЗОР: 

Извршилац услуга стручног надзора врши контролу испуњења уговорених 
обавеза извођача радова, а обухвата нарочито: контролу да ли ће се грађење 
вршити према грађевинској дозволи/потврди техничке документације односно 
пројектима за извођење (ПЗИ),  да ли се поштује усвојена динамика извођења 
радова и усвојени рокови, контролу и проверу квалитета извођења радова, да 
ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација које се 
уграђују и контролу утрошка срестава. 

У оквиру садржаја рада дефинисаним претходним ставом Надзорни орган је 
дужан нарочито да контролише рад Извођача на радовима за довршетка 
објекта, у смислу спровођења техничке концепције из техничке документације, 
да контролише квалитет уграђених материјала и радова, да снима и 
вршиобрачун изведених радова заједно са Извођачем радова, да оцењује 
стручност и способност радне снаге и квалитет механизације ангажоване на 
извршењу радова,као и да обавља све остале послове које су у надлежности 
стручног надзора. 

Обавеза Надзорног органа који ће вршити и стручни надзор је да води 
коресподенцију са Извођачем радова у вези са реализацијом Уговора, која ће 
се одвијати на српском језику. 

Надзорни орган нема право да ослободи Извођача радова било које његове 
дужности или обавезе из Уговора о грађењу, уколико за то не добије писмено 
одобрење представника Наручиоца. 

Поред датих овлаштења које има , Надзорни орган може у случају потребе, а у 
сврху заштите живота, материјала и радова издати налог Извођачу радова да 
изведе потребне радове и преузме мере које су по његовој оцени неопходне за 
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отклањање и спречавање опасности уз претходну сагласност преставника 
Наручиоца. 

Тако настале трошкове, преставник Наручиоца ће признати Извођачу радова 
ако је претходноприбавио сагласност Надзорног органа, који врши стручни 
надзор. Износ трошкова заједнички утврђују преставник наручиоца, Надзорни 
орган и Извођач радова. Уколико је до опасности и последица дошло кривицом 
Извођача радова, сам сноси све трошкове. 

Надзорни орган својим потписом на документацији која се води и контролише 
на градилишту, оверава да су радови изведени у складу са техничком 
документацијом, стандардима, техничким прописима и Уговором о грађењу. 

Надзорни орган дужан је да благовремено и детаљно проучи техничку 
документацију ПЗИ-пројекта за извођење, на основу кеојег се изводе даљи 
радови, и од преставника Наручиоца правовремено затражи објашњење о 
недовољно јасним појединостима. Такође је дужан да правовремено затражи 
комплетирање техничке документације у случају да је непотпуна. 

Надзорни орган је дужан да проучи Уговор о извођењу радова који су 
закључили Наручилац и Извођач радова, и да се стара о његовом извршењу. 

Надзорни орган нема право да мења техничку документацију. 
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IV. НАДЗОР  
партерно уређење oкo објекта спортске хале у Инђији 

 

За партерно уређење oкo објекта спортске хале у Инђији урађена је следећа 
техничка документација на нивоу Пројеката за извођење (ПЗИ) те је при 
извођењу радова према документацији потребно је вршење надзора за 
следеће радове на: 

1. изградњи саобраћајних површина  

2. изградњи конструкције  

3. изградњи атмосферске канализације 

4. изградњи јавног осветљења 

5. постављању саобраћајне сигнализације и опреме 

ОБАВЕЗЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА КОЈИ ЋЕ ВРШИТИ СТРУЧНИ НАДЗОР: 

Извршилац услуга стручног надзора врши контролу испуњења уговорених 
обавеза извођача радова, а обухвата нарочито: контролу да ли ће се грађење 
вршити према грађевинској дозволи, односно према пројекту/пројекта за 
извођење, да ли се поштује усвојена динамика извођења радова и усвојени 
рокови, контролу и проверу квалитета извођења радова, да ли постоје докази о 
квалитетуматеријала, опреме и инсталација које се уграђују и контролу утрошка 
срестава. 

У оквиру садржаја рада дефинисаним претходним ставом Надзорни орган је 
дужан нарочито да контролише рад Извођача на радовима за довршетка 
објекта, у смислу спровођења техничке концепције из техничке документације, 
да контролише квалитет уграђених материјала и радова, да снима и 
вршиобрачун изведених радова заједно са Извођачем радова, да оцењује 
стручност и способност радне снаге и квалитет механизације ангажоване на 
извршењу радова,као и да обавља све остале послове које су у надлежности 
стручног надзора. 

Обавеза Надзорног органа који ће вршити и стручни надзор је да води 
коресподенцију са Извођачем радова у вези са реализацијом Уговора, која ће 
се одвијати на српском језику. 

Надзорни орган нема право да ослободи Извођача радова било које његове 
дужности или обавезе из Уговора о грађењу, уколико за то не добије писмено 
одобрење претавника Наручиоца. 

Поред датих овлаштења које има , Надзорни орган може у случају потребе , а у 
сврху заштите живота, материјала и радова издати налог Извођачу радова да 
изведе потребне радове и преузме мере које су по његовој оцени неопходне за 
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отклањање и спречавање опасности уз претходну сагласност преставника 
Наручиоца. 

Тако настале трошкове, преставник Наручиоца ће признати Извођачу радова 
ако је претходноприбавио сагласност Надзорног органа, који врши стручни 
надзор. Износ трошкова заједнички утврђују преставник наручиоца, Надзорни 
орган и Извођач радова. Уколико је до опасности и последица дошло кривицом 
Извођача радова, сам сноси све трошкове. 

Надзорни орган својим потписом на документацији која се води и контролише 
на градилишту, оверава да су радови изведени у складу са техничком 
документацијом, стандардима, техничким прописима и Уговором о грађењу. 

Надзорни орган дужан је да благовремено и детаљно проучи техничку 
документацију ПЗИ-пројекта за извођење, на основу кеојег се изводе даљи 
радови, и од преставника Наручиоца правовремено затражи објашњење о 
недовољно јасним појединостима. Такође је дужан да правовремено затражи 
комплетирање техничке документације у случају да је непотпуна. 

Надзорни орган је дужан да проучи Уговор о извођењу радова који су 
закључили Наручилац и Извођач радова, и да се стара о његовом извршењу. 

Надзорни орган нема право да мења техничку документацију. 

 

V. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
КОЈУ ИНВЕСТИТОР И ИЗВОЂАЧИ РАДОВА ТРЕБА ДА ПРИПРЕМЕ ЗА 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ 

Обавеза Понуђача јесте припрема, комплетирање и сортирање 
комплетне техничке и остале документације неопходне за обављање 
техничког пријема објекта и исходовање употребне дозволе кроз систем 
обједињене процедуре. 

За технички преглед у склопу обједињене процедуре су потребни: 

1. Пројекат за извођење односно пројекат изведеног објекта, потписани од 
стране Инвеститора, одговорног извођача и надзорног органа. Обзиром 
да је урађен Главни пројекат, пре обједињене процедуре, тај пројекат је 
потребно скенирати у ПДФ формату и потребно је урадити Главну 
свеску. Такође, обзиром да инвеститор поседује сазнања да се на 
прошлим фазама извођења радова одступило у неком делу од пројектне 
документације, потребно је по завршетку радова израдити Пројекат 
изведеног објекта (ПИО) са свим предвиђеним елементима у циљу 
вршења техничког прегледа и добијања употребне дозволе који  у том  
смислу представља скуп међусобно усаглашених пројеката са приказом 
свих детаља изграђеног објекта неопходних за утврђивање његове 
подобности за употребу, у складу са правилником којим се уређује 
технички преглед објеката а сублимираће све елементе техничке 
документације (старе и нове) по којима су извођени сви радови на 
објекту до његовог завршетка и стављања у функцију. 
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2. Елаборат геодетских радова за објекат и посебне делове објекта и 
Елаборат подземних инсталација 

3. Пројекти оверени на насловној страни од стране одговорног извођача 
радова, одговорног надзора и Инвеститора  „Потврђујем да је изведено 
стање једнако пројектованом стању“ и потпис и печат испод 

4. Уговoр о извођењу са извођачем радова, као и одлука о одређивању 
одговорног извођача радова 

5. Потврда да су измирене обавезе према Дирекцији за градско 
грађевинско земљиште 

6. Пријава почетка радова  

7. Одговорни руководилац радова  

8. Надзорни органи са одговарајућом лиценцом  

9. Грађевински дневници 
10. Пријава радова.  

 
11. Потврда о завршетку израде темеља.  

 
12. Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу.    

13. Књига рада и инспекције 

14. Потврда да је објекат у габариту  

15. Записник о геодетском праћењу  

16. Потврда о квалитативној примо-предаји радова  

17. Изјава о гарантном року  

18. Потврда о прикључку објекта на ЕДБ (у оригиналу) 

19. Потврда за изведени прикључак на градску канализациону мрежу (у 
оригиналу) 

20. Потврда за изведени прикључак на градску водоводну мрежу (у 
оригиналу) 

21. Потврда о прикључку објекта на гасну мрежу. 

22. Атести за употребљени материјал  
23. Извештаји о испитивању бетона 
24. Атести за арматуру 
25. Атести за челичну конструкцију 
26. Записник о хидрауличном испитивању цевовода хидрантске мреже, 

потписан од стране одгвоорног извођача радова и надзорног органа 
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27. Записник о испитивању на непропусност цевовода – унутрашња фекална 
канализација потписан од стране одговорног извођача и надзорног 
органа 

28. Записник о испитивању на непропусност цевовода – спољна фекална 
канализација потписан од стране одговорног извођача и надзорног 
органа 

29. Записник о испитивању на непропусност цевовода – унутрашња кишна 
канализација потписан од стране одговорног извођача и надзорног 
органа 

30. Записник о испитивању на непропусност цевовода – спољна кишна 
канализација потписан од стране одговорног извођача и надзорног 
органа 

31. Извештај о извршеној контроли техничке исправности и мерењу притиска 
воде хидрантских прикључака на објекту, урађен од стране овлашћене 
организације 

32. Записник о узорковању пијаћих, отпадних вода и вода за посебне 
намене, урађен од стране овлашћене организације 
 
Електроенергетске инсталације 

33. Стручни налази, односно електро атести за електроинсталације, урађени 
од стране овлашћене организације 

34. Стручни налази, односно електро атести за громобранску инсталацију, 
урађени од стране овлашћене организације 

35. Атести за уграђену опрему и каблове 
36. Извештаји о извршеним функционалним пробама: 

a. аутоматске детекције ЦО  
b. аутоматске детекције и дојаве пожара 
c. СКС система 
d. система за одимљавање и вентилацију и надпритисну вентилацију 
e. за контролу приступа и система видео обезбеђења 

37. Изјава о затварању ПП продора, потписана од стране одгвоорног 
извођача радова и надзорног органа 

38. Потврда о прикључењу објекта на спољну електро мрежу. 
 
Машинске инсталације грејања и вентилације 

39. Атести за цеви и фитинзи, вентиле, канале, вентилаторе 
40. Испитивање цевних водова на заптивеност спојева 
41. Извештај о функционалном испитивању одимљавања и вентилације и 

надпритисне вентилације 
42. Изјава о затварању ПП продора, потписана од стране одгвоорног 

извођача радова и надзорног органа 
43. Потврда о прикључењу објекта на спољну мрежу грејања. 
44. Сертификација лифта: 
45. Извештај о оцењивању 

 
Партерно уређење 

46. Атести за уграђене материјале (пеаск, шљунак, камени дробљени 
агрегати, асфалт, ивичњак, саобраћајни знцаи, боја за обележавање 
коловоза) 
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47. испитивање по слојевима (под тло, слојеви насипа, постељица, слојеви 
дробљеног каменог агрегата) 

48. кернови 
49. атести за садне материјале 

 
И остала специфична атесна документација за уграђене уређаје и 
опрему који нису назначени. 

Обавеза Понуђача је припрема, комплетирање и сортирање комплетне 
техничке и остале документације неопходне за обављање техничког 
пријема објекта и исходовање употребне дозволе кроз систем 
обједињене процедуре, а односи се за објекат спортске хале и за 
партерно уређење. 
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ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

О току изградње спортске дворане у блоку 4 у Инђији (Спортска хала) 

Генералним планом Инђије Е-број 2219 из 2006. године, утврђене су туристичко-спортско  
рекреативне површине које су обухваћене блоковима 3, 4 и 19 (шира зона Леја). 

Треба напоменути да је и претходним Генералним планом тај део Инђије био планиран за 
изградњу објеката у функцији спорта и рекреације.   

Како се општина Инђија убрзано развијала и постала позната у Србији по броју нових 
(„гринфилд“) инвестиција, то се указала потреба за изградњом спортских објеката, као једним 
од основних показатеља развоја друштва. 

У циљу целовитог сагледавања простора намењеног за спорт и рекреацију рађена су идејна 
урбанистичко – архитектонска решења за блокове 4 и 19. То је простор између улица 
Горчилове, магистралног пута за Нови Сад и Леја, као и простор (баште) између улица 
Српскоцрвкена и Фрушкогорске, до Дома здравља. 

На основу прихваћеног идејног решења, у складу са законом, приступило се изради плана 
детаљне регулације туристичко-спортско рекреативног комплекса у Инђији (ПДР). 

Предметни ПДР је урадио ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, Е-број 2326 из 2006. 
године. Његовим усвајањем стекли су се услови за етапно уређење тог простора.  

Због стања спортских објеката у Инђији и због све бољих резултата спортских екипа из Инђије у 
такозваним малим спортовима, указала се потреба за изградњом праве спортске хале у 
Инђији. Процес одлучивања је убрзало одржавање Универзијаде у Београду 2009. године. 

Очекивало се, ако објекат буде планиран за одржавање предтакмичења за Универзијаду, да 
ће се остварити одређена средства за изградњу хале из виших нивоа власти (Република – 
Покрајина), што се и остварило. 

На основу усвојеног ПДР-а, односно на основу извода из урбанистичког плана и идејног 
пројекта у складу са законом, прибављено је одобрење за изградњу. 

Главни пројекти спортске хале су из фебруара 2008. године.  

По завршетку главних пројеката покренуте су радње у циљу спровођења поступка јавне 
набавке за извођење радова, као и радње у циљу прибављања других услова и сагласности 
ради исходовања потврде о усклађености главних пројеката са одобрењем за изградњу 
(грађевинска дозвола). 

Аутор идејног пројекта за спортску халу, аутор архитектонско - урбанистичког решења за 
блокове 4 и 19, као и одговорни пројектант архитектонско – грађевинског пројекта спортске 
хале је професор Архитектонског факултета у Београду Мирковић Миодраг дипл.инг.арх. 

За израду идејног и главних пројеката урађен је елаборат о геомеханичким условима изградње 
вишенаменске спортске дворане поред новосадског пута у Инђији од стране Института за 
грађевинарство, ФТН Нови Сад, децембра 2007. године. Утврђен је ниво подземних вода на 
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коти +101.60 метара, а за прорачун узгона узета је висина воденог стуба као да је на површини 
постојећег терена, тј. на коти +2.50 метара. Фундирање објекта је урађено на темељној плочи, 
са ојачањима у виду контра греда у правцима стубова и зидова. Хидризолација објекта је 
предвиђена по систему каде. 

Техничку контролу свих главних пројеката је извршио ФТН Нови Сад. 

Спортска хала у Инђији је пројектована као слободностојећи објекат капацитета 1464 места на 
трибинама, односно 2228 места у случају одржавања кошаркашких утакмица коршћењем 
телескоп трибина.  

Сам објекат је пројектован да задовољи све техничко-технолошке и безбедносне услове које 
захтевају релевантне светске спортске асоцијације.  

Поред борилишта, трибина, свлачионица и осталих обавезних пратећих садржаја у функцији 
спорта, хала располаже са техничким блоком, канцеларијским простором за управу, трим 
салом, кафе-рестораном са галеријом и продавницама. 

Укупна нето површина свих етажа износи 7307,18 м2. 

Потврда о усклађености главних пројеката са одобрењем за изградњу (грађевинска дозвола) 
број 02-351-3-100/2008 је издата 15.10.2008. године. 

Паралелно са припремом за градњу вођене су активности и радови на измештању трасе 
инђијског потока, измештању дела улице Горчилове и њена реконструкција, као и уређење 
раскрснице укрштања М22-1 са улицом Горчилова. 

Због обимности и разноврсности радова и специфичности објекта, радови на изградњи 
спортске хале су подељени у две фазе и то: 

I фаза – Архитектонско-грађевинско-занатски радови 

II фаза – Инсталације 

За носиоца инвестиција за изградњу спортске хале у Инђији одређена је Дирекција за 
изградњу општине Инђија ЈП. 

Јавне набавке за предметне две фазе радова су вршене одвојено у различитом временском 
периоду.  

На основу јавног позива за достављање понуда и спроведеног поступка јавне набавке за прву 
фазу, вредност радова по најповољнијој понуди је износила 532.863.620,00 РСД. 

За радове прве фазе закључен је уговор о јавној набавци радова на изградњи спортске 
дворане у блоку 4 у Инђији број 404-33-14/2008 од 5.08.2008. године. 

Према условима понуде - уговора, рок за завршетак радова је био 8 месеци, услови плаћања: 
грејс период од 8 месеци, а затим исплата у 12 једнаких месечних рата за испостављене 
ситуације, са применом валутне клаузуле. 

Извођач радова „Монтера д.о.о“ Београд је уведен у посао 15.09.2008. године.  
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За вођење стручног надзора на извођењу уговорених радова ангажован је ФТН Нови Сад, са 
којим је склопљен уговор о вођењу стручног надзора број: 35-188/08 дана 25.08.2008. године.  

Како би обезбедио извођење објекта у складу са пројектом који је врло захтеван, иако то закон 
не условљава, инвеститор је закључио уговор о вођењу пројектантског надзора са одговорним 
пројектантом, проф. Мирковићем. 

Током извођења радова на широком ископу за темељење објекта, замени материјала и 
изради носећег тампон слоја, било је одређених проблема пошто су се радови изводили у 
зони подземних вода, а извођач радова није био довољно вичан за извођење радова у тим 
условима. У разрешење насталог проблема су се укључили проф. Др. Милинко Васић, 
дипл.инг.геол. и проф. Др. Митар Ђого, дипл.инг.грађ. са ФТН Нови Сад, који су и израдили 
елаборат о геотехничким условима за темељење објекта.  

Осим самог почетка радова где је остварено значајно кашњење у односу на уговорену 
динамику, наставак извођења нарочито армирано-бетонских радова је текао релативно добро.  

Због проблема са обртним средствима извођач је почео значајно да одступа од уговорене 
динамике радова, што се нарочито односило на ЛЛД носаче, кровни покривач система „kalzip“ 
и кровних лантерни. Због специфичности, ове радове је извођач морао да изводи путем трећег 
лица.  

Из горе наведених разлога и због наступања опште економске кризе, као и због проблема које 
је извођач имао на другим градилиштима, извођач није успевао да уговорене радове изведе у 
разумном року.  

Инвеститор је на све начине покушавао да „натера“ извођача да заврши уговорене радове.  

У међувремену се јавио проблем са изведеном хидроизолацијом објекта која је процуривала и 
коју је требало санирати.  

У разрешење овог проблема укључен је и ФТН Нови Сад, Департман за грађевинарство и 
геодезију, односно проф. Др. Милинко Васић, дипл.инг.геол. и проф. Др. Митар Ђого, 
дипл.инг.грађ. 

Предложено је техничко решење санације и то премазивање подова и зидова сутеренских 
делова хале до висине максималног нивоа подземних вода пенетратом, на које решење је 
писмену сагласност дао и одговорни пројектант проф. Мирковић. 

Активности на санацији хидроизолације су трајали од септембра 2012. године до 23.03.2013. 
године. Тог дана је инвеститору достављен записник о квалитету изведених радова на 
санацији хидроизолације комплетног објекта спортске хале.  

Тај записник су потписали представници извођача, одговорни пројектант, стручни надзор, као 
и експертски тим ФТН Васић-Ђого. 

Пошто је било очигледно да извођач радова није у стању да заврши уговорене радове и пошто 
је наставак радова условљавао плаћањем мимо услова уговора, инвеститор је дописом број 
404-33/2008-15 од 23.03.2012. године једнострано раскинуо уговор са извођачем радова прве 
фазе.  
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После добијања дописа извођача радова, „Монтере д.о.о.“ Београд број 286/12 од 17.04.2012. 
године, решењем број 352-351/2012-10 од 08.04.2013. године образована је комисија за 
примопредају изведених радова (предају објекта од стране извођача инвеститору). 

Комисија је у складу са важећим прописима сачинила записник о примопредаји изведених 
радова на изградњи спортске дворане у блоку 4 у Инђији, прва фаза, дана 22.04.2013. године.  

Физички, инвеститор је преузео спортску халу записником сачињеним на лицу места 
03.06.2013. године. На објекту је остала чуварска служба извођача радова друге фазе. 

Записник о коначном обрачуну изведених радова о уговору о јавној набавци радова – 
извођење радова на изградњи спортске дворане у блоку 4 у Инђији је завршен и потписан од 
стране комисије коју су сачињавали представници инвеститора и извођача формиране 
решењем број 352-351/2012-13 од 10.05.2013. године, дана 17.06.2013. године.  

Тим записником инвеститор је оспорио извођачу радова спорне позиције, кориговао 
испостављену окончану ситуацију извођача дописом број 352-351/2012-37 од 04.11.2013. 
године. Кориговањем ситуација је умањена за 74.190.952,81 РСД.  

Треба напоменути да у том поступку – процедури нисмо имали адекватну сарадњу надзорне 
службе која је одбила да потпише и коригује окончану ситуацију.  

После дугих и тешких преговора са ФТН и са надзорном службом, као и са извођачем радова 
који је имао интерес да му се неспорне позиције плате, испостављена је нова окончана 
ситуација број 110001/14, заведена код инвеститора под бројем 403-1/2014-125 дана 
24.03.2014. године, коју је надзорна служба кориговала сходно записнику о коначном 
обрачуну и осталом пратећом документацијом. Ту кориговану окончану ситуацију, оверену од 
стране надзорне службе и од стране инвеститора, инвеститор је сходно расположивој 
документацији умањио за износ 6.930.196,98 РСД дописом број 352-351/2012-74 дана 
08.04.2014. године.  

Пошто је извођач радова „ Монтера д.о.о“ Београд, уговором о залогу број зл.15591/09 од 
09.10.2009. године заложио сва своја потраживања по основу изградње спортске дворане у 
блоку број 4 у Инђији код „Raiffeisen” банке а.д. Београд, то се у спор окончане ситуације 
укључила и „Raiffeisen” банка. 

У циљу реализације комплетног пројекта спортске хале, Дирекција је као инвеститор наручила 
и израдила Главни пројекат партерног уређења око спортске дворана у блоку 4 у Инђији из 
марта 2009. Године. Тим пројектом је дефинисан начин прикључка спортске хале на комуналну 
инфраструктуру, поплочавање трга око спортске хале, расвета, озелењавање, као и јавни 
паркинг. 

Током извођења радова на темељењу објекта и дислокацији инђијског потока, постављене су 
дренажне цеви од шахта за снижавање нивоа подземних вода до обложеног инђијског потока, 
које одржавају ниво подземних вода на коти дна канала, односно на +100.25 метара.  

Такође је том приликом, непосредно поред спортске хале, у зони тампон слоја, урађен 
бунарски систем са котом филтера – корпе на +98.00 метара. Бунар са системом пумпи 
омогућује коришћење воде из тог система за заливање зеленила око спортске хале, а може да 
служи и за дренажу подземних вода у зони спортске хале. Издашност тог система је преко 400 
литара/минут.  



Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак ЈН бр 7/2019  24/ 68 
  

 

Када су се за то стекли услови на објекту, за радове друге фазе склопљен је уговор за извођење 
радова – из области високоградње – Изградња спортске хале у Инђији – II Фаза, број 404-
02/2010РXII-8 од 01.07.2011. године. 

Радови друге фазе обухватају израду инсталација јаке и слабе струје и машинских инсталација. 
Радови су специфицирани усвојеном понудом број 062/11 од 27.05.2011. године. Вредност 
уговорених радова је била 276.050.546,03 РСД са ПДВ-ом од 18%.  

Финансијер предметних радова је Фонд за капитална улагања Војводине Нови Сад, у складу са 
тада важећим законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима 
економске кризе. 

Извођач радова „СМБ-градња д.о.о“ из Суботице је дана 31.05.2012. године обавестила 
инвеститора (Дирекцију) да обуставља извођење преосталих уговорених радова из разлога 
што извођач прве фазе радова није извео своје позиције по основном уговору, које 
онемогућују извођење радова друге фазе. До тада, укупна вредност изведених радова друге 
фазе је исказана привременом ситуацијом од 30.03.2012. године укупне вредности 
187.511.076,77 РСД, са обрачунатим ПДВ-ом од 18%.  

Треба напоменути да надзор над извођењем радова друге фазе врши ФТН Нови Сад. Током 
извођења радова друге фазе није било посебних проблема. 

По физичком преузимању спортске хале покренута је процедура за уговарање незавршених 
послова прве фазе. Пресек неизвршених радова је урадила надзорна служба и одговорни 
пројектант.  

После расписивања јавног позива за прикуљање понуда и спроведеног поступка јавне набавке 
закључен је са најповољнијим понуђачем уговор о извођењу радова на завршетку прве фазе 
спортске хале у Инђији, број 404-78/2013-43 дана 24.02.2014. године.  

Извођач радова је група понуђача и то ГП „Златибор-градња а.д.“ Београд и грађевинско 
привредно друштво „Кеј д.о.о“ Ваљево.  

Уговорена вредност радова је 130.209.703,99 РСД са ПДВ-ом од 20%. Средства за ову фазу 
радова је обезбедио Покрајински фонд за капитална улагања АП Војводине.  

Воде се интензивне активности око изградње спољне фекалне канализације и уређења 
партера око спортске хале. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНИСТ ТИХ УСЛОВА  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да 
доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1., тачке 1) до 4). и члана 75., 
став 2. Закона. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона.  

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

Назив понуђача: 

Број и датум понуде: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

Р. 
бр. 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

Назив документа, 
назив издаваоца,  

број и датум 
издавања   

1 УСЛОВ:понуђач мора бити регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. 
став 1. тачка 1). 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар 
понуђача: извод из регистра Агенције за привредне 
регистре*, или решење Привредног суда из регистра 
привредног субјекта. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

 
- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 

извод из регистра Агенције за привредне регистре*, 
односно извод из одговарајућег регистра.  

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

 
- физичко лице:/ 

 
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се 
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врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који 
статус подизвођач има.  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који 
статус понуђач из групе понуђача има. Сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже 
овај услов.  

 
- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 

ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје 

2 УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису 
осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2). 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача 
(доказ се доставља и за правно лице и за законског 
заступника правног лица:  
правно лице(1+2):  
1. извод из казнене евиденције, односно уверење 

основног суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног 
лица, за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења 
за организовани криминал Вишег суда у 
Београду (http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-
visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html), 
којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала 

3. извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник правног лица 
није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или 

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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давања мита, кривично дело преваре. Захтев за 
издавање овог уверења може се поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта. 
Уколико правно лице има више законских 
заступника, за сваког од њих се достављају ови 
докази. 

       
- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 

Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

 
- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 

извод из казнене евиденције, односно уверење из 
казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван 
за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта. 

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

 
- физичко лице: извод из казнене евиденције, 

односно уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова, да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта. 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који 
статус подизвођач има.  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који 
статус понуђач из групе понуђача има. Сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже 
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овај услов.  
 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ 
НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не 
може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда.   

3 УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (члан 75. став 1. тачка 4). 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар 
понуђача:  
уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за  
привредне регистре. ** 

-  предузетник који није уписан у Регистар понуђача:  
уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода. 

      -       предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

 
-     физичко лице:  

уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода,  

- Подизвођач: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
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предузетника или физичко лице, у зависности који 
статус подизвођач има.  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који 
статус понуђач из групе понуђача има. Сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже 
овај услов. 

 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ 
УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити 
старији од два месеца пре отварања понуда.  

4 УСЛОВ: Да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 
Образац бр. 5 Конкурсне документације. 
 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА:  не постоје 

 

5 УСЛОВ: Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке. 
 

 Да има важеће решење надлежног органа 
(Републичког геодетског завода) за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке које је 
прописано Правилником о лиценци за рад 
геодетске организације и геодетској лиценци, 
односно лиценцу за рад геодетске организације и 
то за:  Израду геодетских подлога у инжењерско 
техничким областима за које се не израђује главни 
пројекат. 

 Да има важећу лиценцу за израду главног 
пројеката заштите од пожара. 
 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Копија Решења РГЗ-а и 
Копија лиценце за израду пројеката зажтите од пожара 
издату од Министарства унутрашњих послова-сектор за 
ванредне ситуације. 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје 
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНИСТ ТИХ УСЛОВА  

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона. Додатне услове 
група понуђача испуњава заједно. 

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

1) Услов да понуђач располаже финанијским капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у току 2018. године 
остварио приход у минималном износу од 50.000.000,00 динара. 

2) и да је у предходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018) исказао 
ПОЗИТИВАН резултат у завршним рачунима, није пословао са губитком и да у 
последње три године које претходе месецу у коме је објављен позив за 
подношење понуда, није био у блокади.  

Доказ: Наведени услов доказује се на следећи начин: 

  Уколико је понуђач правно лице, доставља:  

 Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за 
претходне три обрачунске године, (2016., 2017. и 2018. години). Уколико 
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о 
блокади за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен 
позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последње три 
године који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење 
понуда, прилагањем и Потврде Народна банка Србије, Одељење за 
принудну наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;  

  Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води 
пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:  

 биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на 
доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране 
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање 
делатности за три године (2016., 2017. и 2018. години);  

 потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – 
текућем рачуну за три обрачунске године (2016., 2017. и 2018. години). 
Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке 
о блокади за последње три године који претходе месецу у коме је објављен 
позив за подношење понуда прилагањем и Потврде о броју дана 
неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Одељење за принудну 
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;  
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*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни 
на интернет страници Агенције и Народне банке Србије.  

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском 
капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно.  

*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођач не доставља тражене 
доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов. 

             2. Услов да понуђач располаже пословним капацитетом (референце) за 
учешће у поступку предметне јавне набавке: 

- да има најмање 3 (три) реализована уговора, закључена у последњих 5 (пет) 
година (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних 
набавки), у укупној вредности не мање од 50.000.000,00 динара.  

- да има најмање три (3) реализована уговора (у протеклих 5 година) за израду 
техничке докуменатције за изградњу или реконструкцију објеката јавне 
намене (главни пројекат, или пројекат за грађевинску дозволу или 
извођачки пројекат), од тога најмање  један објекат бруто површине преко 
1000квадрата спортске намене. 

-да има најмање три реализована уговора (у протеклих пет година) за израду 
техничке документације партерног уређења(саобраћајно уређење 
комплекса са инфраструктуром) за објекте јавне намене(идејни пројекат, 
пројекат за грађевинску дозволу или извођачки пројекат). 

-Да има најмање један реализован уговор (у протеклих пет година) за вршење 
надзора над извођењем радова објекта чија је  инвестициона вредност 
најмање 200.000.000,00 динара. 

- Да има најмање три реализована уговора (у протеклих 5 година) за израду 
техничке документације-односно главних пројеката заштите од пожара за 
објекте јавне намене, од тога најмање један објекат бруто површине 
најмање 1000 квадрата. 

-Да има најмање три реализована уговора (у протеклих пет година) на вршењу 
послова организације техничког прегледа, односно техничком прегледу 
објеката. 

Да има најмање један реализован уговор (у протеклих пет година) на вршењу 
геотехничких истражних радова због провере геостатичке стабилности 
изграђеног објекта, у циљу дефинисања услова за његово даље коришћење, 
за објекат јавне намене. 

Да има најмање једну референцу (у протеклих пет година) на вршењу геодетског 
праћења слегања објеката јавне намене или снимање деформација на 
изведеним објектима јавне намене. 
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Доказ: Наведени услов доказује се достављањем: 

- Вредност пружених услуга које су предмет јавне набавке доказује се 
потврдом од референтних наручилаца са исказаним вредностима  

 * У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно 
испуњавају задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа 
са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном 
капацитету.  

3. Услов да понуђач има у власништву, односно да има право располагања 
техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, и то: 

- Понуђач мора да поседује у власништву акредитовану лабораторију за 
геомеханику и грађевинске материјале. 

- Понуђач мора да поседује у власништву да поседује следећу опрему за 
теренске радове:  гарнитура за бушење са пратећом опремом. 

Доказ: Наведени услови доказују се достављањем:  

- Потврда о акредитацији издата од АТС или идентичног европског акредитационог 
тела. 

- Приложити копију пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2018. 
године, која мора да садржи: прву страну, последњу страну са потписима чланова 
Комисије и стране на којима су назначени захтевани технички капацитети. Понуђач је 
дужан да сваку страну овери печатом, да потпише одговорно лице и да видно означи 
захтеване техничке капацитете. За опрему (техничке капацитете) која је купљена у 
2019. години доставља се копија фактуре са јасно назначеним позицијама захтеваних 
техничких капацитета. 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно 
испуњавају задати услов о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са 
Подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов. 

- Понуђач је у обавези да поседује стандарде ИСО 9001 или одговарајући и ИСО 
14001 или одговарајући и OHSAS 18001 или одговарајући и ИСО 27001 или 
одговарајући. ИСО 22301или одговарајући и ИСО 10002 

   Доказ: Понуђач је дужан да уз понуду достави копије тражених стандарда. 

4.  Услов да понуђач испуњава услове у погледу кадровских капацитета за учешће у 
поступку предметне јавне набавке тј.  

- Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом 
односно да има најмање 30 (тридесет) запослених лица у тренутку објављивања 
позива за подношење понуда на неодређено или одређено време или радно 
ангажоване уговором о делу односно уговором о привременим и повременим 
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пословима или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је 
регулисан законом, од чега  најмање 15 (дванаест) дипломираних инжењера, и то: 

- дипломирани инжењер архитектуре који поседује одговарајућу лиценцу одговорног 
пројектанта - број лиценце 300; 

- дипломирани инжењер грађевине - конструктивни смер који поседује одговарајућу 
лиценцу одговорног пројектанта - број лиценце 310 или 311; 

- дипломирани инжењер грађевине - конструктивни смер за објекте нискоградње 
или пројектант саобраћајница који поседује одговарајућу лиценцу одговорног 
пројектанта - број лиценце 312 или 315, мора имати најмање три референце на 
изради пројеката саобраћајница са инфраструктуром у протеклих 5 година; 

- дипломирани инжењер грађевине - који поседује одговарајућу лиценцу одговорног 
пројектанта хидротехничких објеката, инсталација објеката и канализације - број 
лиценце 314, мора имати најмање три референце на изради хидротехничких 
пројеката у протеклих 5 година; 

- дипломирани инжењер електротехнике који поседује одговарајућу лиценцу 
одговорног пројектанта - број лиценце 350; мора имати најмање три референце на 
изради пројеката електроинсталација у протеклих 5 година; 

- дипломирани инжењер електротехнике који поседује одговарајућу лиценцу 
одговорног пројектанта - број лиценце 353; мора имати најмање три референце на 
изради пројеката телекомуникација у протеклих 5 година; 

- дипломирани инжењер машинства који поседује одговарајућу лиценцу одговорног 
пројектанта - број лиценце 330. мора имати најмање три референце на изради 
пројеката термотехничких инсталација објеката јавне намене, од тога најмање један 
бруто површине преко 1000квадрата у протеклих 5 година; 

- дипломирани инжењер грађевине - одговорни пројектант објеката грађевинске 
геотехнике  са важећом лиценцом 316, мора имати најмање једну референцу на 
вршењу провере статичке стабилности изграђеног објекта у циљу дефинисања 
услова за његово даље коришћење , у протеклих 5 година; 

- дипломирани  инжењер геологије -  одговорни пројектант на изради геотехничких и 
инжењерско-геолошких подлога са важећом лиценцом 391, мора имати најмање 
једну референцу на вршењу провере геостатичке стабилности изграђеног објекта у 
циљу дефинисања услова за његово даље коришћење, у протеклих 5 година; 

- дипломирани инжењер геодезије који поседује одговарајућу лиценцу одговорног 
пројектанта  геодетских радова – број лиценце 372, мора имати најмање три 
референце на изради геодетских елабората у протеклих 5 година; 

-дипломирани инжењер хортикултуре који поседује одговарајућу лиценцу 
одговорног пројектанта  хортикултуре – број лиценце 373, мора имати најмање три 
референце на изради пројеката хортикултурног уређења у протеклих 5 година; 
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- дипломирани инжењер геологије који поседује одговарајућу лиценцу одговорног 
пројектанта  за област хидрологије – број лиценце 392, мора имати најмање једну 
рефернцу на изради елабората из области утицаја подземних вода на објекте, у 
протеклих пет година; 

- дипломирани инжењер геологије који поседује одговарајућу лиценцу одговорног 
пројектанта  геофизичких  радова – број лиценце 393,мора имати најмање једну 
референцу на изради микросеизмичке рејонизације терена за потребе изградње 
објекта, за објекте јавне намене у протеклих пет година; 

- једно лице са положеним стручним испитом за координатора на изради техничке 
документације. Мора имати најмање три референце на изради плана превентивних 
мера, у протеклих пет година. 

- једно лице са положеним стручним испитом за израду елабората противпожарне 
заштите. Мора имати најмање три референце на изради главних пројеката заштите 
од пожара за објекте јавне намене, од тога најмање један преко 1000квадрата бруто 
површине у протеклих 5 година; 

- два квалификована бушача - са потврдом о квалификацији. 

Доказ: Наведени услови доказују се достављањем:  

- Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег 
обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање у 
тренутку објављивања позива за подношење понуда), за сваког запосленог 
појединачно  и уколико су радно ангажована - уговор о радном ангажовању у складу 
са Законом о раду ("Сл. гласник РС", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) 
из којег се види да је запослени радно ангажован у тренутку објаљвљивања позива за 
подношење понуда у предметном поступку. 

- фотокопије лиценци ИКС и потврде којима се доказује да су лиценце важеће 
(лиценце морају бити важеће у моменту отварања понуда), за сваког инжењера 
појединачно, или копије стручног испита за координатора и лице задужено за 
противпожарни елаборат. 

Доказ за референце: Потврде инвеститора 
 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају 
задати услов о кадровском капацитету, а уколико понуђач наступа са 
подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о кадровском капацитету.  

НАПОМЕНА: Наведене доказе о испуњености услова (обавезних и додатних) понуђач 
може доставити у виду неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о 
додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за 
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. 
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Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од 
дана пријема захтева. У супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре 
(доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 1)  с обзиром да  је исти јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу 
интернет странице на којој је  тражени документ јавно доступан. 

**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 
дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4),  с обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на 
којој је  тражени документ јавно доступан.  

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

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

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у року од осам дана од дана отварања понуда. 

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

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 
и да је документује на прописани начин. 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“ 

 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, наручилац ће изабрати понуду 
понуђача који је понудио краћи укупни рок вршења услуге. 
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Образац 1 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од ________________________ за јавну набавку 
ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ 
ДОЗВОЛЕ, ЈН  ОП  број 7/2019 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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II ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
  
 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког подизвођа. 
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III ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник 
у заједничкој понуди. 
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ 
 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  
 
 

Словима:  
 

ПДВ  
 
 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  
 
 

Словима:  
 

 

- Важење понуде износи ______ (____________) дана од дана јавног отварања понуда.  
                   (минимум 30 тридесет дана)   словима 
 

-Рокови у понуди 
ОБЈЕКАТ СПОРТСКЕ ХАЛЕ 

1. За израду утврђивања стања и исправности уграђених инсталација и опреме, 
атестирање уграђене опреме, израда геолошких и осталих потребних истраживања 
и израда геотехничког елабората, израда (ПЗИ) пројеката за извођење 
недовршених радова на самом објекту за све фазе радова као и евентуалне 
пројекте санација постојећих делова објекта и техничка контролу пројеката - _____ 
дана од дана увођења у посао  (не дуже од 100 дана) 

2. Стручни надзор и припрема и комлетирање документације за технички пријем 
објекта ХАЛЕ – сукцесивно са извођењем радова 

3. Пројекат изведеног објекта - ______  дана од завршетка објекта (максимално 60 
дана од завршетка објекта) 

4. исходовање употребне дозволе - ______ дана након добијања позитивног 
записника за технички преглед објекта (не дуже од 30 дана). 
 

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 

1. стручни надзор и припрема техничког пријема – сукцесивно са извођењем радова 
2. исходовање употребне дозволе - ______ дана након добијања позитивног 

записника за технички преглед објекта (не дуже од 30 дана). 
 

Начин плаћања:  

 Аванс од  20% је на основу укупне суме уговора са ПДВ-ом   и од сваке 
наредне фактуре правде се пропорционални део у року од 20 дана од дана 
потписа уговора и предаје банкарске гаранције за повраћај аванса. 

 Наручилац ће платити услугу по извршењу сваке појединачне фазе дате у 
Обрасцу бр.2, по завршетку посла за дату фазу у року од 45 дана од дана 
испостављеног рачуна за плаћање са процентуалним одбитком примљеног 
аванса. 
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Уколико из било ког разлога дође да застоја у активностима условљеним одлукама 
Наручиоца, застоја у обезбеђењу финансијских средстава за реализацију овог Уговора 
или пак до одлуке да се са пројектом стане, прави се пресек урађеног стања и без 
могућности повратка на почетно стање и формира се окончани пресек стања. Свака 
појединачна ставка својим извршењем постаје коначни рачун. 
 
После комплетирања појединачних позиција могу се издати КОНАЧНИ рачуни са 
одбитком примљеног аванса у процентуалном исказу. 
 
Наручилац ће платити услугу у року од 45 дана од дана испостављеног рачуна за 
плаћање. 
 
- Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни  и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац понуде потписују   сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и  потписати образац 
понуде. 
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Образац 2 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 
Понуда број:___________________ од ____________________године 
                                            (уписати број и датум понуде) 

 
за јавну набавку ОП број 7/2019 - ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У 
ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ 
 
Назив понуђача: ___________________________________________________________ 
 

Бр. позиција  Износ без пдв-а 

Објекат спортске хале 

1. 

1.1. 

Утврђивање стања и исправности уграђених 
инсталација и опреме, а све у складу са 
елементима из пројектног задатка – поглавље 
I и II као  и затеченим стањем на објекту 

 

 
 

1.2. 

Атестирање уграђене опреме, а све у складу 
са елементима из пројектног задатка – 
поглавље I и II као и затеченим стањем на 
објекту 

 
 

 

1.3. 

Израда геолошких и осталих потребних 
истраживања и израда геотехничког 
елабората, а све у складу са елементима из 
пројектног задатка – поглавље I и II 

 
 

 

1.4. 

Израда (ПЗИ) пројеката за извођење 
недовршених радова на самом објекту за све 
фазе радова, а све на основу извршених 
предходних истраживања, испитивања и 
анализа квалитета и обима изведених радова, 
уграђене опреме и инсталација и у складу са 
елементима из пројектног задатка – поглавље 
I и II као и затеченим стањем на објекту 

 
 

 

1.5. 
Евентуална израда техничке документације 
(ПЗИ) за санацију изведених радова у 
предходним фазама 

 
 

1.6. 
Техничка контрола пројеката (ПЗИ) – 
поглавље I и II 

 
 

 

2. 2.1. 

Стручни надзор над извођењем радова 
предвиђеним новоизрађеним пројектима за 
извођење који су предмет ове јавне набавке, 
а све у складу са елементима из пројектног 
задатка – Поглавље III  

 
 

 



Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак ЈН бр 7/2019  43/ 68 
  

 

 

2.2. 

Стручни надзор над евентуалним извођењем 
радова предвиђеним израдом техничке 
документације (ПЗИ) за санацију изведених 
радова у предходним фазама у тачки 1.5. 
(уколико се утврди неопходност за израдом 
исте) 

  

3. 3.1. 
Пројекат изведеног објекта , а све у складу са 
елементима из пројектног задатка - поглавље 
I,  II и V 

 
 

 

4. 4.1. 

Припрема и комлетирање документације за 
технички пријем објекта ХАЛЕ и све 
активности око исходовања употребне 
дозволе за ОБЈЕКАТ СПОРТСКЕ ХАЛЕ, а све у 
складу са елементима из пројектног задатка - 
Поглавље V 

 
 

 

УКУПНО ОБЈЕКАТ СПОРТСКЕ ХАЛЕ 
 
 

Партерно уређење 

1. 1.1. 

Стручни надзор и припрема и комлетирање 
документације за технички пријем објекта 
партера, а све у складу са елементима из 
пројектног задатка Поглавље IV 

 

 
 

2. 2.1. 

Све активности око исходовања употребне 
дозволе за објекат ПАРТЕРА око објекта 
спортске хале, а све у складу са елементима из 
пројектног задатка - Поглавље V 

 

 
 

УКУПНО ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 
 
 

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

УКУПНО ОБЈЕКАТ СПОРТСКЕ ХАЛЕ 
 
 

УКУПНО ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 
 
 

Укупно без ПДВ-а 
 
 

ПДВ 
 
 

Укупно са ПДВ-ом 
 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
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позиција  у Обрасцу структуре цене, мора бити са исказаном о ценом без ПДВ-а, са исказаном 
вредношћу ПДВ-а и са укупном ценом са ПДВ-ом. 
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним 
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати 
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа). 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди 
морају бити наведени. Сви чланови групе понуђача потписују и оверавају предметни 
Образац, осим ако је у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама 
наведен само један учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) који је 
овлашћен за потписивање овог обрасца. 
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Образац 3 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 4 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга - ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У 
ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ,  ЈН ОП бр. 7/2019,  поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац 5 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач..................................................................................[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке услуга - ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У 
ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ,  ЈН ОП бр. 7/2019, поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немамо забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                                            __________________ 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац 6 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 
КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
 
 
Изјављујемо да смо дана __________. године посетили локацију која је предмет јавне 
набавке услуга - ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИСХОДОВАЊЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У ИНЂИЈИ ДО 
ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ,  ЈН ОП бр. 7/2019 и стекли увид у све информације 
које су неопходне за припрему понуде, како оне не би могле бити основ за било какве 
накнадне промене у цени.  
 
СВАКИ ОБИЛАЗАК МОРА ДА СЕ НАЈАВИ МИНУМУМ ДВА ДАНА РАНИЈЕ ЗБОГ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЛАСКА У ОБЈЕКАТ. ОБИЛАЗАК МОЖЕ ДА СЕ ОБАВИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 5 
ДАНА ПРЕ РОКА ЗА ПРЕДАЈУ ПОНУДА. 
 
КОНТАКТ ОСОБА ДРАГАН ИБРОЧИЋ ТЕЛЕФОН 064/868-87-30 
 
 
 
НАПОМЕНА:   
Понуђач мора да попуни и потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују 
и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова 
групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., 
став 4. Закона о јавним набавкама. 
 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 

 М.П.  

   

Датум:  Потпис Наручиоца 

 М.П.  
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА  
ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ 
ДОЗВОЛЕ 

 
Закључен у Инђији  дана .................... године између: 
 
1) OПШТИНA ИНЂИЈА, са седиштем у Инђији, ул. Цара Душана бр.1 Инђија, мат. Бр. 
08027536, ПИБ: 102198438 које заступа Председник општине Владимир Гак (даље: 
Наручилац) и 
 
2) ........................................................................................ из ................................................., 
ул. .................................................... бр. ......... мат. бр. ......................... ПИБ 
............................... кога заступа ....................................................................... (даље: 
Пружалац услуге). 
 
Пружалац услуга ће извести услуге (заокружити и попунити):  
 
а) самостално;  
 
б) са подизвођачима:  
______________________________________________________ из __________________  
______________________________________________________ из __________________  
______________________________________________________ из __________________  
 
в) заједнички у групи са:  
______________________________________________________ из __________________  
______________________________________________________ из __________________  
______________________________________________________ из __________________ 
 

Основ уговора: 
ЈНОП број: 7/2019 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ................... од............................... 

 
Уговорне стране констатују: 
Да је поступак јавне набавке услуге – ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У 
ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ,  спроведен у отвореном поступку, и да 
је на предлог Комисије, надлежни орган наручиоца донео Одлуку о додели уговора 
Понуђачу ___________________________. 
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Члан 1. 
Предмет овог Уговора је вршење услуге - ПРИПРЕМА, ДОПУНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА 
СПОРТСКОЈ ХАЛИ У ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ у складу са 
пројектним задатком, законским прописима, техничким прописима, нормативима и 
стандардима за ову врсту документације и објеката. 

Услуге се спроводе на основу потреба Наручиоца и спроведеног поступка јавне 
набавке отворени поступак број 7/2019, у свему у складу са понудом Пружаоца услуге 
број ______________ од _____________.2019. год., које су саставни део овог Уговора. 
 

Члан 2. 
Укупна цена услуге, а у свему према опису , исказана је у понуди Пружаоца 

услуге, која је саставни део овог Уговора и иста износи ________________ динара без 
урачунатог ПДВ-а,  односно _________________ динара, са урачунатим важећим ПДВ-
ом. 

Плаћање се врши по позицијама из обрасца структуре цене са упутством како да 
се попуни „Образац бр.2“ 
 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати по било ком основу. 
 
Начин плаћања:  

 Аванс од 20% је на основу укупне суме уговора са ПДВ-ом, и од сваке наредне 
фактуре правде се пропорционални део у року од 20 дана од дана потписа 
уговора и предаје банкарске гаранције за повраћај аванса. 

 Наручилац ће платити услугу по извршењу сваке појединачне фазе дате у Обрасцу бр.2, 
по завршетку посла за дату фазу у року од 45 дана од дана испостављеног рачуна за 

плаћање са процентуалним одбитком примљеног аванса. 
 
Уколико из било ког разлога дође да застоја у активностима условљеним одлукама 
Наручиоца, застоја у обезбеђењу финансијских средстава за реализацију овог Уговора 
или пак до одлуке да се са пројектом стане, прави се пресек урађеног стања и без 
могућности повратка на почетно стање и формира се окончани пресек стања. Свака 
појединачна ставка својим извршењем постаје коначни рачун. 
 
После комплетирања појединачних позиција могу се издати КОНАЧНИ рачуни са 
одбитком примљеног аванса у процентуалном исказу. 
 
Наручилац ће платити услугу у року од 45 дана од дана испостављеног рачуна за 
плаћање на рачун Пружаоца услуге. 
 
Рок вршења услуге: 
 

Члан 3. 
Извршилац се обавезује да у следећим роковима за сваку фазу, и то: 
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ОБЈЕКАТ СПОРТСКЕ ХАЛЕ 

1. пројекат за извођење (ПЗИ) - _____ дана од дана увођења у посао  (не дуже 
од 100 дана) 

2. Техничка контрола пројекта – ______  дана од израде ПЗИ-а(максимално 15 
дана од израде ПЗИ-а) 

3. стручни надзор и припрема техничког пријема – сукцесивно са извођењем 
радова 

4. Пројекат изведеног објекта - ______  дана од завршетка објекта (максимално 60 
дана од завршетка објекта) 

5. исходовање употребне дозволе - ______ дана након добијања позитивног 
записника за технички преглед објекта (не дуже од 30 дана). 
 

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 

1. стручни надзор и припрема техничког пријема – сукцесивно са извођењем 
радова 

2. Пројекат изведеног објекта - ______  дана од завршетка објекта (максимално 60 
дана од завршетка објекта) 

3. исходовање употребне дозволе - ______ дана након добијања позитивног 
записника за технички преглед објекта (не дуже од 30 дана). 

 
            Уговорени рок је за израду пројектне документације и он креће да тече од дана 
када је дат писмени налог за израду и сва потребна документација коју прибавља  
наручилац као инвеститор документације. 
 
Међусобне обавезе: 

 
Члан 4. 

Потписивањем овог уговора Наручилац се обавезује: 

 да Извршиоцу преда сву расположиву документацију, 

 да обезбеди несметан приступ локацији будуће трасе и свих објеката у 
функцији атмосферске канализације за израду геодетског снимања терена и 
друга потребна испитивања (гео истражне радње и др.), 

 да Извроицу изврши плаћање у складу са чланом 2. овог уговора, 

 да по завршетку документације исту прими, 

 да благовремено истакне примедбе и предлоге Извршиоцу, 

 дa нема право коришћења документације супротне одредбама овог уговора 
или уступити другим лицима за сличне локалитете и насеља без сагласности 
Извршиоца. 
 

Члан 5. 
           Потписивањем овог уговора Извршилац се обавезује: 

 да пројектну документацију из члана 1. овог  уговора, уради према важећи 
нормативима, стандардима и прописима, као и Закону о планирању и изградњи 
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), 
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 Да готову документацију преда Наручиоцу са свим фазама техничке 
документације предвиђених Законом о планирању и изградњи и Правилником 
о садржини и начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 
72/2018). 

 Техничку документацију достави Инвеститору у пет штампаних примерака, и 
један примерак у дигиталној форми (ЦД). 

 да посебно обради предмер радова у ћириличном писму, без јединичних цена 
један примерак у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику (CD) 
који ће бити саставни део конкурсне документације за поступак јавне набавке 
радова, 

 да омогући наручиоцу увид у свакој фази израде документације, 

 да обезбеди техничку контролу главног пројекта о свом трошку путем 
овлашћене пројектантске куће за ту врсту услуге. 

 
Члан 6. 

Извршилац  је обавезан да у року од 10 дана од дана закључења уговора, 
достави Наручиоцу: 
1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања која мора имати клаузулу да је 
безусловна и наплатива на први позив у висини 20% од уговорене цене радова са ПДВ-
ом, сa роком вaжности 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, а 
може се тражити повраћај гаранције и пре тог рока уколико се оправда аванс. Може 
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац не 
може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског 
обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, 
мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова; 
 
2. Гаранцију банке за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција 
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију 
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
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Завршне одредбе: 
Члан 7. 

Наручилац (Инвеститор) постаје власник пројектне документације урађене по 
основу овог уговора када плати Пружаоцу услуге укупан уговорени износ цене. 

 
Члан 8. 

Са плаћањем укупне уговорене цене израде пројектне документације ауторско 
право прелази на Наручиоца (Инвеститора), а Извршилац не може тражити било каква 
потраживања по било ком основу. 

 
Члан 9. 

Уколико Извршилац својом кривицом не изврши услугу у одређеном року, 
треба да Наручиоцу плати казну (пенале) која се уговара у износу од 0,2% од уговорене 
цене за сваки дан кашњења до предаје документације, с тим да укупна вредност казне 
не може бити већа од 5% од уговорене цене. 
 

Члан 10. 
Уколико због пропуста, грешке у пројекту или предмеру и предрачуну 

Наручилац претрпи штету, Приужалац услуге је дужан да надокнади штету у пуном 
износу на основу доказница извођача радова. 

 
Члан 11. 

Наручилац задржава право једностраног раскида уговора с разлога неоштовања 
уговорених обавеза од стране Извршиоца, нарочито за нестручну обраду пројектне 
документације, кашњења уговореног рока, као и других понашања извршиоца 
супротних добрим пословним односима као уговорача. 

Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих 
уговором прихваћених обавеза до дана раскида Уговора. 

 
Члан 12. 

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе важећег 
Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу, Закона о облигационим 
односима и други важећи прописи у грађевинарству за ову врсту објеката и послова. 
  

Члан 13. 
Евентуалнe споровe, који проистекну приликом реализације овог Уговора, 

уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, 
ако до тога недође спор ће се решити пред стварно и месно надлежним Судом. 

Члан 14. 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних 

страна и овере печатом. 
Члан 15. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна, а сачињен је у 6 
(шест) истоветних примерака – по 3 (три) за сваку уговорну страну. 
 
                 Наручилац                                                                                Пружалац Услуге 
   ______________________                                                           _____________________ 
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Напомена: понуђач мора да попуни  и потпише модел уговора. Уколико понуду 
подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду 
која није на српском језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива. 

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов 
превод на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и 
адресу понуђача, контакт особу, број телефона контакт особе. 
 Употреба печата није обавезна. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди контакт особу и телефон. 
 

Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем 
поште) на адресу: Општина Инђија, Цара Душана бр. 1 Инђија, са назнаком:  «Понуда 
за јавну набавку  услуга - ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИСХОДОВАЊЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У ИНЂИЈИ ДО 
ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ,  ЈН ОП бр. 7/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
05.09.2019. године до 11:00 часова.  
    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 05.09.2019. године до 12:00 часова, 
у службеним просторијама Општине Инђија, Цара Душана бр.1 Инђија. 
 

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне 
документације, као и модел уговора, а у зависности од тога како понуђач наступа у 
понуди. Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-
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текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може 
исту исправити уз параф и оверу печатом. 
Понуда мора да садржи: 
 Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, 

наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова“ ( у даљем тексту Услови за учешће).  

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка 
понуда, потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све 
чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће 
у поступку јавне набавке.  

 Образац понуде (Образац број 1) понуђач мора да попуни  и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег 
броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси 
са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати одговарајуће 
стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење података о 
подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у довољном 
броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако 
попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. 
Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују, по избору понуђача, или сви 
чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају 
мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  

 -Образац структуре цене (Образац број 2) - понуђач мора да попуни  и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуде 
наведени. Образац структуре цене, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, 
по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у 
име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. 
Закона о јавним набавкама.  
Све позиције  у Обрасцу структуре цене, морају бити са исказаним јединичним 
ценама и са укупном ценом и то све без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВ-ом исказати на 
крају Обрасца структуре цене, у Збирној рекапитулацији предмера. 
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички 
исказаним  јединичним  ценама  (уколико   се    ради    о    позицијама   које   немају  
вредност, мора се уписати ''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или 
непопуњавање износа). 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац број 3) – понуђач мора да попуни и 
потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору 
понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, 
који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о 
јавним набавкама; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац број 4) -понуђач мора да га попуни  
и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача; 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 5) -
понуђач мора да га попуни   и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из 
групе понуђача;  
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 Образац изјаве понуђача о посети локације (Образац број 6) понуђач мора да 
попуни  и потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по 
избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у 
име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. 
Закона о јавним набавкама; 

 Модел уговора - понуђач мора да попуни  и потпише модел уговора. Уколико 
понуду подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

 Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења 
заједничке понуде.  

 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у врдности од 5% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора 
бити безусловна и платива на први позив. Поднета Банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Рок важења банкарске гаранције за 
озбиљност понуде је 30 дана од дана отварања понуде. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за   
повраћај авансног плаћања у висини 20% укупно понуђене цене без ПДВ-а, 
насловљено на Нaручиоцa. 

   Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за   
добро извршење посла у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ.  
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност 
понуде дату уз понуду уколико:  

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду;  

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о 
јавној набавци;  

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за 
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са 
изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави финансијско средство обезбеђења за озбиљност 
понуде понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
Напомена:  
- Образац понуде (Образац број 1), Образац структуре цене (Образац број 2), 

Образац трошкова припреме понуде (Образац број 3) и образац изјаве понуђача о 
посети локације (Образац број 6) , у случају групе понуђача, потписују и оверавају, 
по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у 
име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. 
Закона о јавним набавкама. 
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- Образац изјаве о независној понуди (Образац број 4), Образац изјаве о поштовању 
обавеза из чл. 75.став 2. Закона (Образац број 5), у случају групе понуђача морају 
бити потписани од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и 
оверена печатима. 
 
Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите 
животне средине. 
 
3. ПАРТИЈЕ 

Предмет набавке није обликован у више партија. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Инђија, 
Цара Душана бр. 1 Инђија,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга –  ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У 
ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ,  ЈН ОП бр. 7/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга - ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У 
ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ,  ЈН ОП бр. 7/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга - ПРИПРЕМА, ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ У 
ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ,  ЈН ОП бр. 7/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - ПРИПРЕМА, ДОПУНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИСХОДОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА 
СПОРТСКОЈ ХАЛИ У ИНЂИЈИ ДО ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ,  ЈН ОП бр. 7/2019 - 
НЕ ОТВАРАТИ”.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт 
особу и број телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или 
кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 
свих учесника у заједничкој понуди, контакт особе и бројеве телефона. По истеку 
рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (Образац број 1), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац број 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, 
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у 
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 
2) Закона и то податке о:  

- 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 у извршењу уговора, 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
- понуђачу који ће издати рачун,  
- рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 
Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви чланови 

групе), у име групе понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац број 1), 
Образац структуре цене (Образац број 2) и Образац трошкова припреме понуде 
(Образац број 3) из конкурсне документације (који не представљају Изјаве дате под 
кривичном и материјалном одговорношћу), у овом споразуму се мора навести и тај 
понуђач, односно члан групе понуђача. Група понуђача је дужна да достави све доказе 
о испуњености услова који су наведени у „Условима за учешће у поступку јавне набавке 
из члана 75. и 76. Закона, у складу са „Упутством како се доказује испуњеност услова“. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 



Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак ЈН бр 7/2019  60/ 68 
  

 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
• Аванс од 20% је на основу укупне суме уговора са ПДВ-ом, и од сваке наредне 
фактуре правде се пропорционални део у року од 20 дана од дана потписа уговора и 
предаје банкарске гаранције за повраћај аванса. 
• Све фактуре се формирају на основу процентуалне поделе која је дефинисана 
структуром активности које се обављају. 
• Позиције предаје пројеката за извођење Наручиоцу у 5 штампаних копија 
омогућавају издавање ФАКТУРЕ у износу од по 40% уговорене суме за Партер или 
Халу са одбитком аванса. 
• Стручни надзор и технички пријем се фактуришу и плаћају путем месечних 
фактура на следећи начин: приликом потписа Уговора са одабраним извођачем 
радова се утврђује број месеци у којима ће се одвијати радови и на основу тога се 
одређује и број једнаких месечних рата за плаћање стучног надзора са одбитком 
примљеног аванса.  
• Трошкови припреме техничког пријема се сматрају једним додатним 
месецом ангажовања стручног надзора и фактуришу се као посебан РАЧУН са 
одбитком примљеног аванса. 
 
Уколико из било ког разлога дође да застоја у активностима условљеним одлукама 
Наручиоца, застоја у обезбеђењу финансијских средстава за реализацију овог Уговора 
или пак до одлуке да се са пројектом стане, прави се пресек урађеног стања и без 
могућности повратка на почетно стање и формира се окончани пресек стања. Свака 
појединачна ставка својим извршењем постаје коначни рачун. 
 
После комплетирања појединачних позиција могу се издати КОНАЧНИ рачуни са 
одбитком примљеног аванса у процентуалном исказу. 
 
Наручилац ће платити услугу у року од 45 дана од дана испостављеног рачуна за 
плаћање. 
 
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 
Рок вршења услуге је дефинисан за сваку фазу, и то: 

ОБЈЕКАТ СПОРТСКЕ ХАЛЕ 

1. За израду утврђивања стања и исправности уграђених инсталација и 
опреме, атестирање уграђене опреме, израда геолошких и осталих 
потребних истраживања и израда геотехничког елабората, израда (ПЗИ) 
пројеката за извођење недовршених радова на самом објекту за све фазе 
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радова као и евентуалне пројекте санација постојећих делова објекта и 
техничка контролу пројеката - не дуже од 100 дана 

2. Стручни надзор и припрема и комлетирање документације за технички 
пријем објекта ХАЛЕ – сукцесивно са извођењем радова 

3. Пројекат изведеног објекта - максимално 60 дана од завршетка објекта 
4. исходовање употребне дозволе - не дуже од 30 дана. 

 
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 

1. стручни надзор и припрема техничког пријема – сукцесивно са извођењем 
радова 

2. исходовање употребне дозволе - не дуже од 30 дана. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 

У цену је урачунато: набавка, израда, транспорт, монтажа, уградња, односно 
потребан рад и материјал са свим неопходним активностима до комплетирања 
предмета набавке 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Подаци о 
називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу 
благовремено добити исправни подаци су:  
 
-Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 
надлежно за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет 
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адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити 
исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 
територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 
администрирају ови органи;  
-Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту животне 
средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике 
Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:  
www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, 
Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 
-Заштити при запошљавању, условима рада -назив државног органа: Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 
адреса: www.minrzs.gov.rs.  
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 
обавезујуће писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење 
посла. 
 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом од 5% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити 
безусловна и платива на први позив. Поднета Банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ 
од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 30 дана од дана 
отварања понуде. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг).  
 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату 
уз понуду уколико:  

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду;  

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о 
јавној набавци;  

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за 
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 

 
Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за повраћај 
авансног плаћања у висини 20% укупно понуђене цене са ПДВ-ом, насловљено на 
Нaручиоцa. 
 
Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро 
извршење посла у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ, насловљено на 
Нaручиоцa. 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и 
писма о намерама, понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 
уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави финансијско средство обезбеђења за озбиљност понуде и 
писма о намерама банке за издавање гаранција за добро извршење посла и зa 
поврaћaј aвaнсног плaћaњa, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију као средство 
финансијског обезбеђења, за повраћај авансног плаћања. 
  
У тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 10 дaнa од дaнa зaкључењa 
уговорa, бaнкaрску гaрaнцију зa поврaћaј aвaнсног плaћaњa, издaту у висини од 20% 
од вредности закљученог уговорa, са ПДВ-ом, сa роком вaжности 30 дана дуже од 
истека рока за коначно извршење посла. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa 
први позив, и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa 
конкурсном документaцијом (рокови, износ). Добaвљaч може поднети гaрaнције 
стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње 
ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за 
добро извршење посла 
   
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора, 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су 
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садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном 
углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 
лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном 
бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке 
потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података 
који нису означени на поменути начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и 
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и 
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.  
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Општина 
Инђија, Цара Душана бр. 1 22320 Инђија, електронске поште на e-mail 
svjetlana.pavlovic@indjija.net тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ОП бр. 
7/2019. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона сваког радног дана (понедељк – петак) у времену од 07,00 до 15,00 
часова. 
 
15.ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о 
отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 
Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују 
чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који 
преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања. 
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Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку 
отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о 
опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац 4). 
  
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у 
оквирном року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.  

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, односно услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 
буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из 
наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади 
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трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, 
уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев.  
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту 
објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 
Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој 
понуди, односно да их је навео у Обрасцу број 2 и приложио доказ о извршеној уплати 
трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 
кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно 
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна 
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
svjetlana.pavlovic@indjija.net  или препорученом пошиљком са повратницом.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 4. и 5. ове 
тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 

mailto:aleksandar.savic@indjija.net
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. закона. 

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

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 

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

елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом 
које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 
са законом и другим прописом. 
НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос 
потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају број или 
ознаку јавне набавке при чему није дозвољено уписивати никакве додатне речи или 
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интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене 
појмове у поменутом редоследу. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса износи 
120.000,00 динара. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси после отварања понуда, такса 
износи 120.000,00 динара.  

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос 
могу се видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом 
на линк: Уплата таксе из Републике Србије. 

 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149.  Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 
2. тачка. 5) Закона.  

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној 
набавци са изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите 
којим је потврђена одлука Наручиоца о додели уговора.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем.  
 
23. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ  
 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 


