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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ доо 

БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА бр.110 

БЕОГРАД 
МЈН бр. 01/16 

ЈАНУАР 2016. године 
 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) и oдредаба Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), 

Одлуци бр. ИН 70/16 од 26.01.2016. године, о покретању поступка јавне набавке 

MЈН 01/16 и Решења о образовању Комисије бр. ИН 71/16 од 26.01.2016.  године, 

припремљена је следећа: 
 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке  

МЈН бр. 01/16 
 

за вршење услуге техничке контроле пројектне документације  за радове на 

проширењу постојећих капацитета граничног прелаза Батровци на ауто-путу 

Е-70 изградњом додатне саобраћајне траке дуж постојеће зауставне траке на 

делу аутопута у смеру од Београда ка Републици Хрватској и посебне 

саобраћајне површине за потребе робно-царинског терминала. 
 

 
 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

ДЕО 1 

 
ДЕО 2-УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ 

 
ДЕО 3- ОПИС УСЛУГА СА ПРИЛОЗИМА 
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САДРЖАЈ 

1  ДЕО 

1) Општи подаци о јавној набавци: 

 
(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца – Грађевинска дирекција 
Србије, Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Београд  www.gds.rs 

 

(2) Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 

(3) Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је вршење услуге 

техничке контроле Пројектне документације документације  за радове на 

проширењу постојећих капацитета граничног прелаза Батровци на ауто-

путу Е-70 изградњом додатне саобраћајне траке дуж постојеће зауставне 

траке на делу аутопута у смеру од Београда ка Републици Хрватској и 

посебне саобраћајне површине за потребе робно-царинског терминала. 

 

(4) Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је вршење услуге 

техничке контроле Пројектне документације  за радове на проширењу 

постојећих капацитета граничног прелаза Батровци на ауто-путу Е-70 

изградњом додатне саобраћајне траке дуж постојеће зауставне траке на 

делу аутопута у смеру од Београда ка Републици Хрватској и посебне 

саобраћајне површине за потребе робно-царинског терминала и 

достављање Извештаја о извршеној техничкој контроли. 

(5) Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни извештај у шест (6) 

штампаних примерака, уз оверу сваког од потребног броја примерака 

Техничке документације.  

 

(6) Назив и ознаке из општег речника набавке: 

 
Шифра: 71248000  Надзор пројеката и документације (пројектантски надзор) 

 
2) Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова са Изјавама 

 
3) Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
4) Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора 

http://www.gds.rs/
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5) Образац понуде са додатним обрасцима у складу са одредбама 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, број 86/15) 

 
6) Модел уговора 

 
7) Контакт Наручиоца 
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ДЕО 1 
1) Општи подаци о јавној набавци: 

 
(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца – Грађевинска дирекција 

Србије, Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Београд  www.gds.rs 
 

(2) Врста поступка: јавна набавка мале вредности 
 

(3) Предмет јавне набавке: је вршење услуге техничке контроле Пројектне 

документације  за радове на проширењу постојећих капацитета граничног 

прелаза Батровци на ауто-путу Е-70 изградњом додатне саобраћајне траке 

дуж постојеће зауставне траке на делу аутопута у смеру од Београда ка 

Републици Хрватској и посебне саобраћајне површине за потребе робно-

царинског терминала. 

 
(4) Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је вршење услуге 

техничке контроле Пројектне документације  за радове на проширењу 
постојећих капацитета граничног прелаза Батровци на ауто-путу Е-70 
изградњом додатне саобраћајне траке дуж постојеће зауставне траке на 
делу аутопута у смеру од Београда ка Републици Хрватској и посебне 
саобраћајне површине за потребе робно-царинског терминала и 
достављање Извештаја Наручиоцу. 

(5) Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни извештај у шест (6) 

штампаних примерака, уз оверу сваког од потребног броја примерака 

Техничке документације.  

 

(6) Назив и ознаке из општег речника набавке: 

 
Шифра: 71248000  Надзор пројеката и докуменатције (пројектантски надзор) 

 

 
2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА 

75. И ДОДАТНИХ УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

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

регистар; 

 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

http://www.gds.rs/
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као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

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

територији; 

 

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

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

2)1.1. ПОНУЂАЧ СВОЈИМ ПОТПИСОМ НА ОВОЈ КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ДАЈЕ СЛЕДЕЋУ 

  

   

ИЗЈАВУ 

  При састављању  ове понуде  понуђач изјављује да је  поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 

Датум Понуђач 

М.П. 
 
 
 

 

 
2) 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОСЛОВНОГ, КАПАЦИТЕТА У 

СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

 
Неопходно је да понуђач располаже са потребним финансијским и пословним 

капацитетом. 
 

 

ФИНАНСИЈСКИ И ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
2)2.1 Довољан финансијски и пословни капацитет под чиме се подразумева: 

 

Биланс стања и Биланс успеха остварен  две обрачунске године (2013. и 

2014.) 
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 Добит у пословању остварена у једној од наведених обрачунских година: 

(2013 и 2014). 

 
2)2.2 Оцена бонитета за две обрачунске године: (2013 и 2014). 

 До пет (5) дана блокаде у две године (од 1.10.2013. године до 1.10.2015. 

године) 

 
2)2.3 Понуђач нема неизмирених обавеза према 

Наручиоцу 

 
Понуђач нема према Наручиоцу – Грађевинској дирекцији Србије д.о.о, 

Београд нема неизмирених обавеза 

Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди неопходно је да 

сваки од чланова групе понуђача испуњавају посебно услове у погледу 

финансијског и пословног капацитета. Потребно је да све услове 

испуњавају и подизвођачи уколико учествују у јавној набавци . 

 
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
2)2.4 Потребно је да понуђач има:  

 Довољан кадровски капацитет – има најмање 50, запослених, односно радно 

ангажованих од чега: 

 1 дипл. инжењера архитектуре, са важећом лиценцом ИКС бр. 300 

 1 дипл. грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 312 

или 315; 

 1 дипл. грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 314; 

 1 дипл. грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 310; 

 1 дипл. саобраћајна инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 370; 

 1 дипл. инжењера електротехнике, са важећом лиценцом ИКС бр. 

350; 

 1 дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом 

ИКС бр. 353; 

 1 дипл. инжењера геодезије са важећом лиценцом ИКС бр. 372 и 

геодетским лиценцама првог реда; 

 1 дип. машинског инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 330; 

 1 дип. инжењера са положеним стручним испитом за обављање 

послова координатора за израду пројекта код Управе за безбедност 

и здравље на раду; 

 1 дипл. инжењера са положеним стручним испитом за ВСС управе 

за заштиту од пожара; 

 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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2) 3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. ЗАКОНА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно 

лице као понуђач или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих 

доказа: 

 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

регистра надлежног привредног суда; 

 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов 

законски заступник 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 животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 

 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

 

4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 

надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

 

 

5)    изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

датум                                                                             Понуђач 

                                                                                             

потпис овлашћеног лица) 

М.П. 

 

 

 

 

 

Важна напомена: докази се подносе и за подизвођаче уколико учествују у 

поступку јавне набавке. 
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2)3.1 ИЗЈАВА У ВЕЗИ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

 
 

ИЗЈАВА 
Понуђач  (навести назив 
понуђача) у отвореном поступку јавне набавке бр. МЈН 01/16, под материјалном 

и кривичном одговорношћу изјављује да је при састављању понуде поштовао 

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

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
Датум Понуђач 

М.П. 
 
 

 

2)4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

ПОНУЂАЧЕ У СМИСЛУ  ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

 
2) 4.1   Довољан финансијски и пословни капацитет под чиме се подразумева: 

 

 
Биланс стања и Биланс успеха остварен  две обрачунске године (2013. и 

2014.) 

 

 Добит у пословању остварена у једној од наведених обрачунских година: 

(2013 и 2014). 

 
 Потребни докази: Извештај о бонитету издат од Агенције за 

привредне регистре за правна лица, а за предузетнике и физичка лица 

Потврда пословне банке о ликвидности за наведени период; Биланс стања 

и Биланс успеха за наведени период. Потврда о данима блокаде у две 

године (од 1.10.2013. године до 1.10.2015. године) коју издаје Народна Банка 

Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и 

налога – Крагујевац. 

 
2) 4.2 Понуђач нема неизмирених обавеза према Наручиоцу 

 
Доказује се потврдом коју издаје Наручилац – Грађевинска дирекција Србије 

д.о.о, Београд на захтев понуђача. 

 
Напомена: Потребно је да се сви докази доставе и за   подизвођаче уколико 

учествују у јавној набавци. 
 
 
 
 

Место и датум: М.П. Понуђач 
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ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

 
2.5) Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, којима се доказује технички 

и кадровски капацитет, доказују се доставом следеће документације у неовереним 

копијама: 

 

1) изјаве о кључном техничком особљу – инжењерима који раде за понуђача а који ће 

бити одговорани за извршење уговора из поглавља 2)9 овог дела конкурсне 

документације. 

2) фотокопије лиценци из поглавља 2)9 овог дела конкурсне документације 

3) потврде о важности лиценци за лица именована у поглављу 2)9 овог дела 

конкурсне документације 

4) фотокопије обрасца М за лица именована у поглављу 2)9 овог дела конкурсне 

документације 

5) тражени број запослених се доказује достављањем Извода из појединачне пореске 

пријаве за новембар 2015. године, као и достављањем одговарајућих уговора о 

радном ангажовању ван радног односа у складу са Законом о раду. 

 

 

2) 6 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА. 

ОДНОСНО ОВЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 

понуђач (група понуђача)   

испуњава све обавезне услове предвиђене у члaну 75. Законa, као и све додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке у отвореном поступку МЈН 01/16 

наручиоца Грађевинске дирекције Србије д.о.о. из Београда, предвиђене у овој 

конкурсној документацији. 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

2)7 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧA О НЕОПХОДНОМ 

ФИНАНСИЈСКОМ И  ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 

понуђа (група    понуђача),     

поседује неопходан финансијски и пословни капацитет за вршење услуге 

техничке контроле, а у свему према условима који су утврђени у Конкурсној 

документацији за јавну набавку у отвореном поступку, под ознаком МЈН 01/16 

Наручиоца Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд. 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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2) 8 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧA О НЕОПХОДНОМ 

КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 

понуђач (група понуђача) _______________________________________________ 

поседује неопходан кадровски капацитет за вршење услуге техничке контроле, а 

у свему према условима који су утврђени у Конкурсној документацији за јавну 

набавку у отвореном поступку, под ознаком МЈН 01/16 Наручиоца Грађевинска 

дирекција Србије д.о.о, Београд. 

 
 

 
 
 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

2) 9 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ, КОЈЕ ЋЕ БИТИ 

ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МЈН 01/16 

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је следеће 

лице одговорно за извршење обавеза по уговору о јавној набавци МЈН 01/16: 

1) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 

2) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 

3) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 

4) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 

5) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 

6) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 

7) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 
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8) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 

9) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 

10) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 

11) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 

12) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 

13) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне 

спреме, лиценца број ___________________ 

 

 

 

Место и датум 

М. П. Понуђач 

__________  _____________ 

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА 

НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВЕ ПОД 

КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Напомена: На све што није предвиђено овом конкурсном документацијом 

примењују се одредбе Закона, других одговарајућих закона и прописа који 

уређују материју јавних набавки, односно закона, прописа и техничких 

стандарда који се односе на сам предмет ове јавне набавке. 

 
3) 1. Језик понуде 

 
Понуде се подносе на српском језику. 

 
3) 2. Попуњавање и овера понуде 

 
 Понуда се обавезно попуњава на веродостојним примерцима Конкурсне 

документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач 

при попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога 

написати исправан текст оверен парафом лица које је потписало понуду. 

Уколико је текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст 

нечитки, понуда ће се одбити као неуредна. 
 

 Све стране Конкурсне документације понуђач мора оверити округлим 

печатом, а овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне 

документације да потпише и потпис овери округлим печатом, на сваком 

предвиђеном месту у Конкурсној документацији. 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној 

коверти, тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта 

онаква каква је предата. 

 Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 

целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити 

или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не 

оштете листови или печат. 

 Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити у запечаћеној коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије 

д.о.о,  Београд,  Булевар  Арсенија  Чарнојевића  бр.  110,  са  назнаком: 

„Понуда за МЈН бр. 01/16– НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора 

бити исписан тачан назив и адреса понуђача. 

 Конкурсна документација је доступна на интернет страни наручиоца 

 
3) 3. Партије 

 
Јавна набавка није обликована у партије. 

 
3) 4. Понуда са варијантама 

 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
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3) 5. Измена, допуна или опозив понуде 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да 

је у питању измена, допуна или опозив понуде. 

 
3) 6. Забрана учествовања у више понуда 

 
1. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у 

више заједничких понуда; 

 
3) 7. Подизвршиоци 

 
1. Понуђач, уколико ангажује подизвршиоце, обавезан је да наведе у својој 

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу 

који не може бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

2. Понуђач је дужан да за подизвршиоце достави доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона (без брисане 

тачке 3), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона 

(да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за 

извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. 

став 1. тачка 5) овог закона, понуђач може доказати испуњеност тог 

услова преко подизвршиоцаа којем је поверио извршење тог дела набавке. 

3. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% 

укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог 

услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

4. Плаћање подизвршиоцима се врши преко извођача. 

 
3) 8. Подношење заједничкe понуде 

 
1. Понуда може бити поднета и као заједничка. Понуђачи су дужни да, 

уколико понуду подносе као заједничку, то наведу у својој пријави 

попуњавем одговарајућег обрасца из Конкурсне документације. 

 
2. Саставни је део заједничке понуде je споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке о: 

 
2.1 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2.2 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

2.3 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средствa обезбеђења која су 

предвиђено у овој  конкурсној документацији; 
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2.4 понуђачу који ће издати рачун; 

2.5 рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

2.6 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
3. Понуђачи  који  поднесу  заједничку  понуду  одговарају  

неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

3) 9 Посебни захтеви од значаја за исправност и прихватљивост понуде и рок 

извршења услуге 

1) Цена мора бити изражена у динарима 

2) Давалац услуге се обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са 

израдом Пројектне документације за добијење Грађевинске дозволе, 

односно у међуфазама како се буду испоручивали делови Пројектне 

документације 

3) Начин плаћања: Плаћање уговорене услуге вршења техничке контроле 

Пројектне документације врши привременим месечним ситуацијама и 

окончаном ситуацијом. 

 

Извршилац са посебном пажњом  мора да изврши и спроведе следеће: 

 Проверу усклађености са свим условима и правилима садржаним у 

Локацијским условима, Законом и другим прописима, техничким 

нормативима, стандардима и нормама квалитета, као и међусобне 

усклађености свих делова техничке документације 

 Проверу усклађености пројеката са резултатима претходних 

истраживања-Геомеханичког елабората 

 Проверу исправности и тачности техничко технолошких решења 

свих делова Пројекта 

 Проверу стабилности и безбедности; рационалности пројектованих 

материјала; утицаја на животну средину и суседне објекте 

 Усаглашавање евентуалних примедби са Пројектантом, аутором 

Пројекта 

 Преглед пројеката по отклањању примедби, датих од стране 

Републичке Ревизионе Комисије 

 Преглед пројеката по отклањању примедби, урађен од стране 

Пројектанта 

 

Порески дужник је Извршилац. 

 
 

3) 10 Валута и обрачун разлике у 

цени 

 
Цена се у јавној набавци изражава у динарима.  
Обрачун разлике у цени врши се на начин који је дефинисан у Делу 2 Конкурсне 

документације за МЈН 01/16. 

 
 

3) 11 Начин означавања поверљивих података у 

понуди 
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1. Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће коришћени 

само за намене ове јавне набавке и неће бити доступни ниједном лицу изван 

круга лица укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће бити 

објављени било приликом отварања понуда било у наставку поступка или 

касније. 

2. Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже податке 

које не садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису јавно 

доступни, као и пословне податке који су интерним актима учесника означени 

као поверљиви, а у складу са законом који се уређује пословна тајна. Понуђач је 

дужан да сва поверљива документа из достављене документације означи у 

десном горњем углу документа црвеним великим словима речју 

''ПОВЕРЉИВО'' испод чега мора стајати потпис лица које потписује понуду, 

односно обрасце из ове конкурсне документације. 

3. Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру 

документа достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен 

црвено, а у истом реду, уз десну ивицу документа мора бити исписано црвеним 

великим словима ''ПОВЕРЉИВО'' 

4. Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у 

оквиру понуде који су означени на напред наведен начин. Наручилац не одговара 

за поверљивост података који нису означени на захтеван начин. 

5. Не могу бити тајни подаци који су потребни за оцену понуда у овој јавној 

набавци. 

 
3) 12 Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје 

наручилац 

 
1. Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. Закона, у у 

писaном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење пoнуда, уз напомену 

''Објашњења у вези поступка јавне набавке МЈН 01/16“. 

 
2. У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан да 

заинтересованом лицу у року од три дана одговор објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 
 

 
 

3) 13. Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје понуђач 

 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 

и непосредну контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача 

у документацију која је доказ за испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 

понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, 

односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или 

неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 
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другачије не произлази из природе поступка јавне набавке. 

 
3) 14. Исправка рачунских грешака Наручилац може, уз сагласност 

понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

1. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 

јединична цена. 

2. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
3) 15. Увид у документацију од стране понуђача после отварања понуда 

 
1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном 

поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, 

односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев 

Наручиоцу. 

2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у 

документацију и копирање документације из поступка о трошку 

подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, 

уз обавезу да заштити податке о поверљивости у складу са чланом 14. 

Закона. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних 

услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 

 
3) 16. Начин комуникације у јавној набавци 

 
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавнe 

набавки одвија се у складу са чланом 20. Закона, као и објављивањем на порталу 

јавних набавки и интернет страни наручиоца. 

 
3) 17. Негативне референце 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку 

јавне набавке: 

 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

 
2) учинио повреду конкуренције; 

 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац  може  одбити  понуду  уколико  поседује  доказ  који  потврђује  да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда. 
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Доказ може бити: 

 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 

органа;исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 
2) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

 
3) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

 
4) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

 
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

 
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог 

члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 

други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 
3) 18.  Критеријум за доделу уговора 

 
Критеријум за доделу уговора по овој јавној набавци јесте најнижа понуђена 

цена сагласно овој конкурсној документацији. 

 
3) 19. Посебна обавеза понуђача 

 
Понуђач достављањем своје понуде по овој конкурсној документацији и њеним 

потписом потврђује и изјављује под пуном материјалном, моралном  и 

кривичном одоговорношћу да је при састављању своје понуде по овој конкурсној 

документацији, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
3) 20. Накнада за коришћење патената 

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

интелектуалне својине сноси понуђач. 

 
3) 21. Захтев за заштиту права 
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а истовремено се доставља 

Републичкој комисији. 

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

против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 

је примљен од стране наручиоца најкасније три  дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

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

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 

3.Закона, 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 пет дана од дана објављивања одлуке 

на Порталу јавних набавки. 

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

Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту 

права подноси пре отварања понуда након отварања понуда. 

 
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 чл. 149. 

ст. 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Подносилац 

захтева за заштиту права из члана је дужан да на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у Законом (члан 156.) прописаном износу од Као доказ о уплати 

таксе, у смислу члана 151. Закона, прихватиће се: 

 
Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. 

Закона о јавним набавкама, која садржи следеће: 

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе 

(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум 

када је уплата таксе реализована); 

(3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши; 

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06 
(5) шифру плаћања: 153 или 253 

(6) позив на број: 01/16 

(7) сврха: републичка  административна такса;  број или  другa ознакa јавне 

набавке на коју се односи поднети  захтев за заштиту права, као и назив 

наручиоца; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата републичке административне таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке; 
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2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о 

извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив 

подносиоцазахтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке 

административне таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за 

заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 

рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 

поменуте елементе, 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. 
 

 
3) 22. Уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија ће бити 
закључен у року од д в а дана од дана истека рока за подношење захтева за 
заштиту права, у складу са Законом.  
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 

 

4) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

 
 

 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
 

(потпис овлашћеног лица) 
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5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА МЈН 01/16 

 
 

5)1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Напомене: Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде 

обавезан је да достави податке у свему према наведеном обрасцу. 

Уколико понуда није заједничка, понуђач попуњава само један од 

приложених образаца. Образац се може копирати. 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 
 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: 
 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА 

КОНТАКТ:   
 

ТЕЛЕФОН:   
 

ТЕЛЕФАКС:   
 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 
 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: 
 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА:   
 

 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 
 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: 
 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: 

ТЕЛЕФОН:   
 

 

ТЕЛЕФАКС:   
 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 
 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: 
 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА:   
 

 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

5) 2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 
а. Самостално 

б. Заједничка 

ц. Понуда са подизвођачем 

(заокружити једну од понуђених опција) 
 

 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
(потпис овлашћеног лица) 

5) 3 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
Напомене: Образац попуњава и подизвођач/и. За тачност података гарантује 
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понуђач, односно солидарно понуђачи из групе понуђача. Образац се може 

копирати. 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: 
 

 

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА : 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: 
 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА 

КОНТАКТ:   
 

ТЕЛЕФОН:   
 

 

ТЕЛЕФАКС:   
 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: 
 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: 
 
 
 

 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
(потпис овлашћеног лица) 

 

5) 4 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана 

отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, 

понуда ће бити одбијена због битног недостатка. 

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику 

да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који 

прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

Рок  важења  понуде  је       календарских  дана  од  дана 

отварања понуде. 

Место и датум 
 

 

М. П. 

Понуђач 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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5) 5 ЦЕНА И РОК ЗАВРШЕТКА УСЛУГА И РАДОВА 

 
Укупна цена износи 

 

__________________________ 

   динара без пореза на додатну вредност, односно 

 

_____________________________ 

динара са порезом на додатну вредност 

 

 

Вредност ПДВ-а 

 

_____________________________ 

 динара 

 

Цена: Цена представља вредност извршења посла за вршење техничке контроле 

Пројектне документације, потребне за добијање Грађевинске дозволе, од 

надлежног органа (Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), 

према Пројектном задатку за израду Пројектне документације, који је приложен у 

Делу 3. Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 01/16 и свих других 

елемената који се не наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање вредности 

уговорених радова. 

 

Рок: Извршилац се обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са 

израдом Пројектне документације за добијање Грађевинске дозволе, односно у 

међуфазама како се буду испоручивали делови Пројектне документације. 

Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни Извештај о извршеној 

техничкој контроли, у шест (6) штампаних примерака, уз оверу сваког од 

потребног броја примерака Пројектне документације, најкасније пет (5) дана од 

дана достављања исправљених примерака пројеката, након примедби датих од 

стране вршиоца техничке контроле.  

 

Порески дужник је Извршилац. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _______________________ 
                                                                                                                          (потпис овлашћеног лица) 
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5) 6 ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА 

 
1. Проценат  укупне вредности јавне набавке  који се поверава подизвођачу 

износи %, односно динара без ПДВ. 

 
2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача јесте (опис 

добара)____________________________________________________ 
 
 
 
 

Напомена: наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности 

јавне набавке. Морају се прецизирати радови по позицијама које изводи сваки 

поједини подизвођач. 

 
Овај образац се може фотокопирати, уколико нема довољно места за његово 

попуњавање 
 

 

Место и датум 
 

 

М. П. 

Понуђач 

 
 

 
 

(потпис овлашћеног 

лица) 
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5)7  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 
 
 

Укупна цена  са  ПДВ: динара  

словима:  ________________ 

Укупна цена  без   ПДВ: динара  

словима:    

 

 

Место и датум 
 

 

М. П. 

Понуђач 

 

(потпис  овлашћеног  лица) 
 

 
 
 
 

 

 

5) 9 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је 

понуду у поступку јавне набавке МЈН 01/16 Наручиоца Грађевинске 

дирекције Србије д.о.о, Београд, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 
 
 

Место и датум 
 

 

М. П. 

Понуђач 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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6) МОДЕЛ УГОВОРА 

 

(попуњава понуђач) 
 

Уговорне стране: 

 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ ДОО 

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110 

(у даљем тексту: Наручилац) 

коју заступа директор Др Небојша Шурлан,  са једне 

стране 

и 

са друге стране (назив и седиште/а понуђача, 

односно групе понуђача (у даљем тексту: Извршилац) а кога заступа 

директор (овлашћено лице)     
 

Предмет Уговора:  вршење услуге техничке контроле пројектне 

документације  за радове на проширењу постојећих капацитета граничног 

прелаза Батровци на ауто-путу Е-70 изградњом додатне саобраћајне траке 

дуж постојеће зауставне траке на делу аутопута у смеру од Београда ка 

Републици Хрватској и посебне саобраћајне површине за потребе робно-

царинског терминала у свему сагласно Конкурсној документацији 

Наручиоца за јавну набавку МЈН 01/16. 
 

 
 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

1. да је Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку МЈН 

01 /16, чији је предмет извршење услуге техничке контроле Пројектне 

документације за Објекат 7 и 8, интерних саобраћајница, уређење 

терена и спољашњих инфраструктурних инсталација,  у насељу „др 

Иван Рибар“, у Београду, у свему сагласно Конкурсној документацији 

Наручиоца за јавну набавку МЈН 01/16. 

2. да је Извршилац, у поступку јавне набавке МЈН 01/16, доставио 

понуду која је код Извршиоца заведена под бр.  _   од  ____год; 

3. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора о јавној набавци 

МЈН 01/16 прихватио понуду Извршиоца. 
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ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 

 
Члан 2. 

Уговорну документацију чине следећа документа: 

 
1. Уговор 

2. Део 1 Конкурсне документације 

3. Део 2  Конкурсне документације 

4. Део 3  Конкурсне документације 

5. Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извршиоца 

 
Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и 

модификују. 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 3. 

 

Предмет јавне набавке је вршење услуге техничке контроле Пројектне 

документације за радове на проширењу постојећих капацитета граничног 

прелаза Батровци на ауто-путу Е-70 изградњом додатне саобраћајне траке 

дуж постојеће зауставне траке на делу аутопута у смеру од Београда ка 

Републици Хрватској и посебне саобраћајне површине за потребе робно-

царинског терминала, у свему сагласно Конкурсној документацији Наручиоца за 

јавну набавку МЈН 01/16., а према законима, прописима, стандардима и 

нормативима који уређују ову врсту услуге и у складу са правилима струке. 

 

Техничка контрола се врши упоредо са израдом Пројектне документације, 
односно у међуфазама како се буду испоручивали делови Пројектне 
документације. 

 
Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни Извештај о извршеној 

техничкој контроли, у шест (6) штампаних примерака, уз оверу сваког од 

потребног броја примерака Пројектне документације.  

 

Члан 4. 
 

 

Извршилац се обавезује да техничку контролу Пројектне документације изврши 

стручно и квалитетно, сагласно са Законом о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14, 

145/14) и Правилником о садржини и начину вршења техничке контроле 

Пројеката, као и осталим законима, техничким прописима, стандардима и 

правилима струке, који нарочито обухвата: 

 

 Проверу усклађености са свим условима и правилима садржаним у 

Локацијским условима, Законом и другим прописима, техничким 

нормативима, стандардима и нормама квалитета, као и међусобне 
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усклађености свих делова техничке документације 

 Проверу усклађености пројеката са резултатима претходних истраживања-

Геомеханичког елабората 

 Проверу исправности и тачности техничко технолошких решења свих 

делова Пројекта 

 Проверу стабилности и безбедности; рационалности пројектованих 

материјала; утицаја на животну средину и суседне објекте 

 Усаглашавање евентуалних примедби са Пројектантом, аутором Пројекта 

 Преглед пројеката по отклањању примедби, датих од стране Републичке 

Ревизионе Комисије 

 Преглед пројеката по отклањању примедби, урађен од стране Пројектанта 
 

 
Извршилац ће техничку контролу Пројектне документације извести у свему 

према Конкурсној документацији за јавну набавку МЈН 0 1 /16. 
 

 

 

Члан 5. 
Техничка контрола ће почети у року од два (2) дана, од дана потписивања 

Уговора, где се Извршилац обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са 

израдом Пројектне документације, односно у међуфазама како се буду 

испоручивали делови Пројектне документације.  

 
 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ УСЛУГА  

 
Члан 6. 

Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора, а сагласно 

Конкурсној документацији за јавну набавку МЈН 01/16, износи: 

 
Укупна цена износи 

 

__________________________ 

   динара са порезом на додатну вредност 

(словима                                                                                   ) 

и чине је: 

Вредност услуге 

 

_____________________________ 

динара без пореза на додатну вредност 

(словима:                                                                                 ) 

Вредност ПДВ-а 

 

_____________________________ 

 (словима:                                                                                 ) 

 

 
 
 

Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана 
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на основу следећих елемената: 

 

 Укупно уговорене цене за вршење техничке контроле Пројектне 

документације, потребне за добијање Грађевинске дозволе, од надлежног 

органа (Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), 

према Пројектном задатку за израду Пројектне документације, који је 

приложен у Делу 3. Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 01/16 

 Свих других елемената који се не наводе посебно, а имају утицаја на 

утврђивање вредности уговорених радова 

 
  
Укупно уговорена цена из овог члана обухвата и вредност свих непредвиђених 

радова и вишкова радова и услуга, а искључује утицај мањкова радова и услуга 

на уговорену цену. 

 
Понуђач прихвата начин плаћања у свему како је то дато у овој конкурсној 

документацији. 

 
 
РЕВИЗИЈА ЦЕНЕ 

 
Члан 7. 

Цена из овог уговора представља вредност извршења посла за вршење техничке 

контроле Пројектне документације, потребне за добијање Грађевинске дозволе, од 

надлежног органа (Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), 

према Пројектном задатку за израду Пројектне документације, који је приложен у 

Делу 3. Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 01/16 и свих других 

елемената који се не наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање вредности 

уговорених радова. 

 
За обрачун и плаћање разлике у цени важи методологија дата у Делу 2 

Конкурсне документације. 
 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 8. 
Начин плаћања је   прецизно дефинисан   у Делу 2 Конкурсне документације- 
2.1. под називом Општи услови за уступање извршења посла за вршење 

техничке контроле Пројектне документације 

 
Сва плаћања ће се вршити у динарима, привременим и окончаном ситуацијом, 

уколико није другачије одређено Уговором. 
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РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
Члан 9. 

Техничка контрола се врши упоредо са израдом Пројектне документације, односно 
у међуфазама како се буду испоручивали делови Пројектне документације. 

 
Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни Извештај о извршеној 

техничкој контроли, у шест (6) штампаних примерака, уз оверу сваког од 

потребног броја примерака Пројектне документације, најкасније пет (5) дана од 

дана достављања исправљених примерака пројеката, након примедби датих од 

стране вршиоца техничке контроле.  

 
 

УГОВОРНА КАЗНА 

 
Члан 10. 

Извршилац се обавезује да услед прекорачења рока из члана 9. овог Уговора 
или неиспуњења уговорних обавеза плати Наручиоцу 5 промила (5 ‰) од укупне 

вредности услуга за сваки дан прекорачења рока, с тим да износ тако уговорне 

казне не може прећи износ од 10 процената (10%) укупне вредности по 

коначном обрачуну за сваку од  уговорних казни. 

 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

 
Члан 11. 

 
Обавезе Извршиоца током извршења уговорних обавеза, детаљно су дефинисане 

и Конкурсном документацијом – Делом 2. Конкурсне документације за ову 

јавну набавку. 

 
 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

 
Члан 12. 

Извршилац уз своју понуду доставио Наручиоцу доставио Споразум заведен код 
Извођача бр.              од        године, којим се регулише међусобни однос   
његових чланова (групе), а у вези извршења обавеза из овог уговора, у свему 
сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку МЈН 01/16 и Закону. 

Чланови                           Групе                           Понуђача                           су:                                                                                 

1. (назив и седиште) 

2. (назив и седиште) 

3. (назив и седиште) 

4. (назив и седиште) 

5.   (назив и седиште) 
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У Споразуму из претходног става овог члана уговорено је:  

 

да  је  лице овлашћено  од  стране  групе  понуђача  за  подношење  понуде  и 

заступање групе понуђача у јавној набавци Наручиоца МЈН 01/16 

   (име и презиме) 
 

 
 

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за потписивање  овог уговора, 

   (име и презиме) 

 
да  је  члан  групе  понуђача  који  ће  у  име  групе  понуђача  издати  

привремене и окончану ситуацију 
 

   (назив и седиште члана групе 

понуђача) 

 
да је лице овлашћено за комуникацију са Наручиоцем 

   (име и презиме) 

 
Да је рачун преко кога Наручилац врши плаћање групи понуђача 

 
Рачун бр који се води код пословне банке 

 
 
 
 

 

Група  Понуђача  је  према  Наручиоцу  неограничено  солидарно  одговорна  за 

извршење свих обавеза преузетих овим уговором. 
 
 

Члан групе понуђача који комуницира са Наручиоцем је 

   (назив и седиште) 
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Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је Извршилац 

Група понуђача 

 

ПОДИЗВРШИОЦИ 

Члан 13 

Подизвшиоци су: 

 

1.   (назив и седиште) 

2.    (назив и седиште) 

3.    (назив и седиште) 

4.    (назив и седиште) 

5.    (назив и седиште) 

6.    (назив и седиште) 

 
Подизвршилац 1. врши следеће услуге/радове, 

што износи %  _: 

 
Подизвршилац 2. врши следеће услуге/радове, 

што износи %  _: 

 
Подизвршилац 3. врши следеће услуге/радове, 

што износи %_    : 

 
Подизвршилац 4. врши следеће услуге/радове, 

што износи %  _: 

 
Подизвршилац 5. врши следеће услуге/радове 

што износи %  _: 

 
Подизввршилац 6. врши следеће услуге/радове, 

што износи %  _: 

 
Подизвршилац 7. врши следеће услуге/радове, 

што износи %  _: 

 
Проценат  вредности  услуга/радова  који  је  поверен  подизвршиоцима  износи 

укупно % укупне вредности радова. 

 
Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је део јавне 

набавке Извршилац поверио подизвршиоцима, а могуће је копирати га и 

допунити ако има више подизввршилаца. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 14. 

Наручилац   има   право   да   једнострано   раскине   Уговор   уколико   је   над 
Извршиоцем   покренут   стечајни   поступак,   поступак   ликвидације   или   

акоИзвршилац пренесе или уступи Уговор, без сагласности Наручиоца у 

писаној форми или ако је Извршилац: 
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 одустао од Уговора, 

 без разумног оправдања пропустио да почне услуге или радове или 

задржава напредовање услуга и радова, након истека петнаест (15) дана 

од дана добијања писаног упозорења Наручиоца; 

 упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио 

да спроводе услуге у складу са Конкурсном документацијом за МЈН 

01/16, или стално или свесно занемарује да извршава своје обавезе; 

 пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца да 

отклони уочени недостатак што утиче на правилно извршавање услуге и 

рок извршења 

 без сагласности Наручиоца дао у подизвршење неки део Уговора; 

 својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране 

Наручиоца, и других разлога предвиђених Законом о облигационим 

односима, другим прописима којима је регулисана предметна материја и 

Конкурсном документацијом за јавну набавку МЈН 01/16. 

 
Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било кога од наведених 

разлога у овом члану, Извршилац нема право да потражује било какав вид 

накнаде штете од Наручиоца. 

 
Наручилац је дужан да обавести Извршиоца услуга и радова о својој намери да 

раскине уговор у писаној форми, а из разлога предвиђених овим уговором, 

Конкурсном документацијом за МЈН 01/16, Законом о облигационим односима и 

другим прописима којим је регулисана предметна материја. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

Уговорне  стране  ће  споразумно  решавати  сва  евентуална  спорна  питања  у 
тумачењу и примени овог уговора, преко својих овлашћених представника, а у 

супротном спорове који настану из овог уговора решаваће Привредни суд у 

Београду. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се Конкурсна 

документација за МЈН 01/16, Закон о облигационим односима и други 

прописи којима је регулисана материја која је предмет овог уговора. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања. 

 
Овај  уговор  сачињен  је  и  потписан  у  8  (осам)  истоветних  и  оригиналних 

примерака, од којих 4 (три) задржава Извршилац, а 4 (четири) Наручилац. 
 
 
 

 

ЗА ИЗВРШИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА 

Овлашћено лице Директор 
 

 
 
 

     Др Небојша Шурлан 
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7) КОНТАКТ НАРУЧИОЦА 

 
Контакт особе Наручиоца су: 

 

 
 

Душко Обрадовић , дипл.инж.грађ. тел. 011/3209-832 , 064 815 3008 и Мома 

Калић, дипл.правник, тел. 011/3209-850, радним даном од 09,00 до 15,00 часова. 
 

 
 

 

Место и датум 

 
 
 

М. П. 

Понуђач 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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ДЕО 2 
 

 

УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ 
 
 

 
за вршење услуге техничке контроле пројектне документације  за радове на 

проширењу постојећих капацитета граничног прелаза Батровци на ауто-путу Е-70 

изградњом додатне саобраћајне траке дуж постојеће зауставне траке на делу 

аутопута у смеру од Београда ка Републици Хрватској и посебне саобраћајне 

површине за потребе робно-царинског терминала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Београд, Јануар. 2016. године 
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С А Д Р Ж А  Ј Д Е Л А 2. 
 
 
 
 

 
2.1 Општи услови 

 
 
 

2.2 Методологија за обрачун разлике у цени 
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2.1 ОПШТИ УСЛОВИ 
 

 

за вршење услуге техничке контроле пројектне документације  за радове на 

проширењу постојећих капацитета граничног прелаза Батровци на ауто-путу Е-70 

изградњом додатне саобраћајне траке дуж постојеће зауставне траке на делу аутопута 

у смеру од Београда ка Републици Хрватској и посебне саобраћајне површине за 

потребе робно-царинског терминала 

 
 
 

 
Општи услови Уговора о Извршењу посла се у потпуности примењују осим уколико није 

другачије одређено Уговором о Извршењу посла. 
 

 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
 

Члан 1. ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 
 

 

 
1.1 Наслови из ових Општих услова неће бити узимани у обзир приликом тумачења 

Уговора. 

 
1.2 Речи које су дате у једнини обухватају и множину и обрнуто, тамо где смисао то 

захтева. 

 
Речи које су дате у мушком роду обухватају и женски и обрнуто, тамо где смисао то 

захтева. 

 
Речи које представљају лица запослена на и у вези са Извршењем посла, обухватају и 

предузећа која она представљају. 
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Члан 2. ЗАКОН И ЈЕЗИК УГОВОРА 
 

 

2.1 Уговор и сва Уговорна документација биће састављени и тумачени из текста на 

српском језику, а сва кореспонденција између учесника у реализацији Уговора биће 

такође на српском језику. 

 
2.2 Извршилац је дужан да обезбеди да Извршење посла, који је предмет ове јавне 

набавке, буде у складу са Законима и подзаконским актима, прописима, о изради 

и техничкој контроли техничке документације и изградњи објеката, Стандардима и 

правилима струке, и да обештети Наручиоца од свих казни и одговорности сваке 

врсте за кршење било ког Закона и подзаконског акта, прописа, Стандарда или 

правила које изврши у време Извршења посла. 

 
2.3 Закони и други извори права који ће се примењивати на Уговорну документацију и 

тумачење исте су закони Републике Србије. 

 
2.4 На овај Уговор не примењују се посебне узансе о грађењу. 

 
Члан 3. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ 

ДОКУМЕНАТА 
 

 

3.1 Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

 
- Уговор 

- Део 1 Конкурсне документације 

- Део 2 Конкурсне документације 

- Део 3 Конкурсне документације 

- Било који други документ оверен од стране Наручиоца и/или Извршиоца, а у вези 

са Радовима 

 
Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују. 

 
3.2 Документа која чине Уговорну документацију треба сматрати међусобним 

објашњењима једног за други. Сваку двосмисленост или неслагања докумената, 

Наручилац ће, на захтев Извршиоца у писаној форми, објаснити, допунити и/или 

исправити и о томе дати инструкције Извршиоцу. 

 
3.3 Наручилац ће имати сталну дужност да пажљиво проучава и упоређује Уговорну 

документацију и одмах, у писаној форми, извештава Наручиоца о било којој грешци, 

недостатку или пропусту, а посебно у Техничким спецификацијама. Такву грешку, 

недостатак или пропуст Наручилац  и Извршилац треба одмах да исправе и/или 

отклоне. 

 
3.4 Извршилац ће прегледати Уговорну документацију да би се уверио да је Уговорна 

документација у складу са Законима и подзаконским актима, прописима, 

Стандардима и правилима о изградњи објекта и монтажи опреме у објекат. 
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Уколико Извршилац примети да било који део Уговорне документације одступа 

од наведеног у претходном ставу, о томе ће одмах обавестити Наручиоца у 

писаној форми, пре потписивања Уговора. 

 
3.5 У случају да су Уговорна документација или инструкције Наручиоца нејасни, 

збуњујући или Извршилац није сигуран шта значе, без обзира на врсту и обим, 

он ће одмах о томе обавестити Наручиоца и тражити објашњење. Тражено 

објашњење Наручилац ће, у писаној форми, одмах дати Извршиоцу, а 

најкасније у року од 5 (пет) дана од пријема обавештења. 
 

 
 

Члан 4. ОБАВЕШТЕЊА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 
 

 

4.1 Сва обавештења, налози, захтеви и потврде које буде давао Наручилац 

Извршиоцу биће у писаној форми, према условима Уговорне документације, 

достављени поштом или предајом на адресу Извршиоца, назначену у Уговору. 

 
4.2 Сва обавештења, предлоге и захтеве Наручиоцу, Извршилац даје у писаној 

форми и доставља поштом или предајом на адресу Наручиоца: 

 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

д.о.о. 
Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 
110 
Нови 

Београд 

 
 
4.3 Свака Уговорна страна може да изврши промену наведене адресе уз обавезу 

да у року од три (3) дана од дана настанка такве промене обавести у писаној 

форми другу Уговорну страну. 
 

 

4.4 Било која допуна и/или измена било које од одредби ових Општих услова (или 

било ког другог документа који се у њему помиње) неће се сматрати 

правоснажном уколико није дата у писаној форми и потписана од стране 

овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца. 
 
 
 

Члан 5. ПОДИЗВРШИОЦИ  
 

 

 
5.1 Извршилац ће се постарати да се у сваки подизвођачки уговор укључи обавеза да 

ће, у случају да Извршилац буде расформиран или из неких других разлога 

прекине Извшење посла, такав Подизвршилац наставити са извођењем 

подизвођачког уговора по избору Наручиоца, с тим што ће имати право на све 
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користи које буде остварио Подизвршилац према подизвођачком уговору. Такође, 

Извршилац ће у сваки подизвођачки уговор укључити и одредбу да такви 

Подизвршиоци неће имати никаква додатна потраживања од Наручиоца због 

повреде подизвођачког уговора од стране Извршиоца. 
 

 
 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 6. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 

6.1 Осим у случају када је другачије предвиђено Општим условима, Наручилац ће 

одмах након потписивања Уговора доставити Извршиоцу један примерак 

комплетне Понуде Извршиоца. 

 
6.2 Извршилац нема право да документацију из тачке 6.1 ових Општих услова даје 

трећем лицу, без претходног одобрења Наручиоца у писаној форми. 
 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
 

 
 

Члан 7. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 

7.1 Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је вршење услуге техничке контроле пројектне 

документације  за радове на проширењу постојећих капацитета граничног прелаза 

Батровци на ауто-путу Е-70 изградњом додатне саобраћајне траке дуж постојеће 

зауставне траке на делу аутопута у смеру од Београда ка Републици Хрватској и 

посебне саобраћајне површине за потребе робно-царинског терминала 

7.2  Извршилац се обавезује на вршење Техничке контроле Пројеката за грађевиску 

дозволу (ПГД), свих потребних елабората, за потребе прибављања грађевиске 

дозволе, у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта, 

Сл. Гласник РС, бр. 23/2015, и Законом о планирању и изградњи. 

 

7 . 3  Извршилац се обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са 

израдом Пројектне документације за добијање Грађевинске дозволе, 

односно у међуфазама како се буду испоручивали делови Пројектне 

документације. Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни 

Извештај о извршеној техничкој контроли, у шест (6) штампаних 

примерака, уз оверу сваког од потребног броја примерака Пројектне 

документације, најкасније десет (10) дана од дана достављања 

исправљених примерака пројеката, након примедби датих од стране 

вршиоца техничке контроле.  

 

7.4 Извршилац се обавезује да техничку контролу Пројектне документације 
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изврши стручно и квалитетно, сагласно са Законом о планирању и 

изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14, 145/14), и Правилником о садржини 

и начину вршења техничке контроле Пројеката, као и осталим законима, 

техничким прописима, стандардима и правилима струке, који нарочито 

обухвата: 

 

- Проверу усклађености са свим условима и правилима садржаним у 

Локацијским условима, Законом и другим прописима, техничким 

нормативима, стандардима и нормама квалитета, као и међусобне 

усклађености свих делова техничке документације 

- Проверу усклађености пројеката са резултатима претходних истраживања-

Геомеханичког елабората 

-  Проверу исправности и тачности техничко технолошких решења свих 

делова Пројекта 

-  Проверу стабилности и безбедности; рационалности пројектованих 

материјала; утицаја на животну средину и суседне објекте 

-  Усаглашавање евентуалних примедби са Пројектантом, аутором Пројекта 

- Преглед пројеката по отклањању примедби, датих од стране Републичке 

Ревизионе Комисије 

- Преглед пројеката по отклањању примедби, урађен од стране Пројектанта 

 
 

7.5 Извршилац ће бити  одговоран  и  за  поштовање  свих  обавеза  

дефинисаних претходним тачкама од стране Подизвршиоца или 

Подизвођача. 
 
 
 

Члан 8. ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И ДОВОЉНОСТ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

 

8.1 Уговорне стране сагласно утврђују да ће се вредност уговореног Извршења 

посла дефинисати Уговором, на основу укупне вредности Извршења посла, из 

преконтролисане Понуде. 

 
8.2 Све цене и вредност Извршења посла су дате у динарима. Све цене су дате 

са паритетом средњег курса Еура НБС, од 123,0631 динара. 

 
8.3 Укупно уговорена цена садржи вредност вршења техничке контроле Пројектне 

документације, потребне за добијање Грађевинске дозволе, од надлежног органа 

(Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), према Пројектном 

задатку за израду Пројектне документације, који је приложен у Делу 3. Конкурсне 

документације за јавну набавку МЈН 01/16, као и све друге елементе који се не 

наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање вредности уговорених радова 

 
 

 

ПОЧЕТАК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И КАШЊЕЊА 
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Члан 9. ОТПОЧИЊАЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 
 

 

9.1 Извршилац ће почети извршење посла у року од два (2) дана, од дана потписивања 

Уговора, где се Извршилац обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са 

израдом Пројектне документације, односно у међуфазама како се буду 

испоручивали делови Пројектне документације.  
 

 
 

Члан 10. ПЕРИОД ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

 

10.1 Техничка контрола се врши упоредо са израдом Пројектне документације, односно 
у међуфазама како се буду испоручивали делови Пројектне документације. 

 
1 0 . 2  Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни Извештај о извршеној 

техничкој контроли, у шест (6) штампаних примерака, уз оверу сваког од 

потребног броја примерака Пројектне документације, најкасније пет (5) дана од 

дана достављања исправљених примерака пројеката, након примедби датих од 

стране вршиоца техничке контроле.  
 

 
 

Члан 11. ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 
 

 

11.1 Извршилац има право на продужетак рока Извршења посла у случају да касни 

са испуњењем Уговора из неког од следећих разлога: 

 
- Пропуштање Наручиоца да Извршиоцу  достави примерке Пројектне 

документације на контролу 
 

- Кашњењу у издавању налога, упутства и одобрења од стране 

Наручиоца у роковима дефинисаним овим Општим условима који утичу 

на испуњење уговореног рока завршетка, а који нису последица пропуста 

Извршиоца 
 

- Неиспуњења  неке  од  обавеза  Наручиоца  на  начин  дефинисан  

Уговорном документацијом 
 
 

- Више силе, како је то дефинисано Чланом 21. ових Општих услова 

 
 
11.2 Извршилац ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку 

околности из тачке 30.1 ових Општих услова, због којих Извршење посла може да 

касни или да буде прекинуто. Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и 

разлозима тог кашњења или прекида. 

 

11.3 Ако Извршилац буде у закашњењу и/или претрпи трошкове услед било ког 
разлога наведеног у тачки 30.1 ових Општих услова, он ће упутити захтев 
Наручиоцу у писаној форми, за продужетак рока Извршења посла и/или надокнаду 
насталих трошкова. Извршилац је обавезан да овакав захтев упути Наручиоцу у 
року од 3 (три) дана након што се уверио да ће Извршење посла заиста да касни. 
Наручилац ће такво кашњење узети у обзир приликом евентуалног продужења 
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рока за завршетак Извршења посла и/или надокнаде насталих трошкова и о томе 
обавестити Извршиоца у писаној форми у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева Извршиоца. 

 

 
 

Члан 12. КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ ПОСЛА 
 

 

12.1  Уколико постоји оправдана сумња да Извршење посла неће бити изведено у 

уговореном року, Наручилац има право да наложи Извршиоцу да предузме све 

потребне мере којима се обезбеђује усклађивање извршења радова са 

уговореним роком. 

По основу напред изнетог Извршилац неће имати право ни на каква додатна 

потраживања. 

 
12.2 Уколико Извршилац не изврши своју обавезу у уговореном року, осим за неки 

од случаја из тачке 11.1 ових Општих услова, Наручилац има право да 

наплати као уговорену казну износ од 5 ‰ (пет промила) од укупне вредности 

изведених радова по коначном обрачуну за сваки дан прекорачења рока, с тим 

да износ те казне не буде већи од 10% (десет процената) вредности изведених 

радова по коначном обрачуну. 

 
Износ пенала из претходног става утврдиће уговорне стране Коначним 

обрачуном. 
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ПЛАЋАЊЕ 
 

 
 

Члан 13. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

13.1 Сва плаћања ће се вршити у динарима, привременим и окончаном ситуацијом, 

уколико није другачије одређено Уговором. 

 
 

13.2 Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, 

Извршилац доставља Наручиоцу на преглед и оверу 

 

13.3 Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6) 
оригиналних и истоветних примерака, Извршилац доставља Наручиоцу на преглед и 
оверу. У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације Наручилац ће 
извршити преглед, евентуалну корекцију и оверу окончане ситуације и три (3) 
оверена примерка вратити Извршиоцу. Наручилац ће своју обавезу плаћања извршити 
у року до тридесет (30) дана од дана када је извршио оверу истих. 

 
 
 
 

Члан 14. РЕВИЗИЈА ЦЕНА 

 

14.1 Цена из овог уговора представља вредност извршења посла за вршење техничке 

контроле Пројектне документације, потребне за добијање Грађевинске дозволе, од 

надлежног органа (Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), 

према Пројектном задатку за израду Пројектне документације, који је приложен у 

Делу 3. Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 01/16 и свих других 

елемената који се не наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање вредности 

уговорених радова. 

 
14.2 За обрачун и плаћање разлике у цени важи методологија дата у Делу 2 Конкурсне 

документације. 

 
 

 
Члан 15. ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

 

 
15.1 Периодична плаћања вршиће се на основу испостављених привремених ситуација 

Извршиоца. Наручилац је дужан да изврши преглед и оверу привремене ситуације и да 

Извршиоцу врати оверен примерак ситуације у року од 10 дана од достављања 

привремене ситуације.Наручилац  ће  извршити  плаћање  оверене  привремене 

ситуације у року до  30 дана  од  овере  привремене  ситуације..   
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Члан 16. КОНАЧНИ ОБРАЧУН 
 

 

16.1 Коначни обрачун Извршења посла мора се завршити најкасније у року од тридесет 

(30) дана од извршене услуге  

 
Коначни обрачун ради заједничка Комисија уговорних страна. 

 
Коначни обрачун се ради на основу Записника о Примопредаји Извршеног посла као 

и свих других уговорних докумената који су од важности за израду истог. 

 
 
16.2 Коначни обрачун садржи нарочито: 

 
16.2.1 Вредност Извршења посла према Уговорној документацији. 

 
16.2.2 Посебно исказан неспорни, а посебно  спорни износ уговорених 

радова, износ пенала, штета, итд. 

 
16.2.3 Износ до тада плаћених ситуација. 

 
16.2.4 Коначни износ који Извршилац треба да прими или врати по 

неспорном делу обрачуна. 

 
16.2.5 Спорни износ: Вредност, на шта се односи, као и разлоге због којих је 

споран. 

 
16.2.6 Податак да ли је Извршење посла завршено у уговореном року, а ако 

није, колико је прекорачење. 

 
16.2.7 Питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна. 

 
16.2.8 Датум завршетка коначног обрачуна. 

 
 

16.3 Уговорна страна, која по Коначном обрачуну треба другој уговорној страни да 

исплати одређени износ, дужна је да ову своју обавезу изврши у року од двадесет 

(20) дана од потписа Коначног обрачуна и пријема Окончане ситуације. 

 
Прихватање Коначног обрачуна значиће да Извршилац одустаје од свих захтева, па и 

оних који су већ раније поднети у писаној форми, а остали су нерегулисани. 
 

 
 

Члан 17. КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ 

 
 
17.1 Наручилац ће плаћање извршених услуга ускладити са динамиком прилива 

средстава, с тим да евентуална кашњења у исплати привремених ситуација, оверених од 

стране Наручиоца не дођу у доцњу више од тридесет (30) дана рачунајући од датума 

овере истих, а Извршилац нема право потраживања додатних средстава на име камата 
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за евентуална кашњења у испалти за наведени период од тридесет (30) дана. 

 
Свако кашњење у плаћању које траје дуже од два (2) месеца даје право Извршиоцу 

да обустави Извршење посла или да обавести Наручиоца у писаној форми да има 

намеру да раскине Уговор након истека 30 (тридесет) дана од дана доставе 

обавештења. 
 

 
 

ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ И РАСКИД УГОВОРА 
 

 

Члан 18. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ 
 

 

18.1 Неиспуњавање било које од уговорних обавеза и непоштовање било ког дела 

Уговорне документације од стране Извршиоца и Наручиоца може довести до 

раскида Уговора, како је то ближе одређено у Члановима 19. и 20. ових Општих 

услова. 
 

 
 

Члан 19. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 
 

 

19.1 Ако је над Извршиоцем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације или 

принудног поравнања или ако Извршилац пренесе Уговор, а да прво није добио 

сагласност Наручиоца у писаној форми или ако је Извршилац: 

 
а) одустао од Уговора, 

б) без разумног оправдања пропустио да почне Извршење посла или задржава 

напредовање Извршења посла или његових делова, петнаест (15) дана пошто је 

добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да настави; 

г) упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 

спроводи Извршење посла у складу са Уговорном документацијом или стално или 

свесно занемарује да изврши своје обавезе по овој Уговорној документацији; 

д) пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца да отклони неки 

уочени недостатак што утиче на правилно Извршење посла и рок извођења; 

ђ) без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 
е) добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке; ж) 

правно онемогућен да обави Извршење посла; 

з) извршио организационе измене којима се мења његов правни субјективитет;  

 
Наручилац може, пошто му је дао обавештење у писаној форми седам (7) дана 

унапред, да одстрани Извршиоца са Извршења посла или дела посла, а да тиме не 

повреди Уговор или ослободи Извршиоца неке од његових обавеза или 

одговорности према Уговорној документацији или утиче на права и овлашћења која 

је Извршилац пренео на Наручиоца и може сам да заврши Извршење посла или 

запосли неког другог извођача да их заврши. 

 
 

19.2 Наручилац има право да у сваком тренутку раскине Уговор и без кривице 

Извршиоца дефинисане тачком 20.1 ових Општих услова. У том случају Наручилац ће 
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исплатити Извршиоцу износ, који је у тренутку раскида, оправдано зарадио Извршилац 

за стварно Извршени посао према Уговорној документацији, без евентуално изгубљене 

добити ,које Извршилац оправдано има због таквог раскида Уговора. 
 
 
 
 

Члан 20. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА 
 

 

20. 1 У случају да Наручилац: 

 
а) пропусти да, у року од два (2) месеца, плати Извршиоцу износ који му дугује, уз 

било који одбитак на који Наручилац има право према Уговорној документацији 

или 

б) у писаној форми извести Извршиоца да, услед непредвиђених разлога, економске 

дислокације, није у могућности да даље извршава Уговорне обавезе или престане 

да извршава своје Уговорне обавезе 

в) буде обавештен од стране оснивача да није могуће даље финансирање Извршења 

посла или 

г) обустави Извршење посла у периоду дужем од деведесет (90) дана из разлога који 

нису предвиђени Уговорном документацијом, нити су последица Извршиочевих 

пропуста 

 
Извршилац ће имати право да раскине Уговор пошто извести Наручиоца о својој 

намери да га раскине, у писаној форми, тридесет (30) дана раније. 

 

20.2 У случају таквог раскида, Наручилац ће бити у истој обавези према 
Извршиоцу, с обзиром на плаћање, као да је Уговор раскинут према одредбама из 
Члана 19. Ових Општих услова. Наручилац ће платити Извршиоцу и износ било 
којег губитка или штете коју је Извршилац претрпео, а до којих дође услед или у 
вези са последицом таквог раскида. 

 
20.3 Овакав раскид Уговора неће бити на штету ни једне од Уговорних страна. 

 
 
Члан 21. ВИША СИЛА 

 

 

21.1 Под Вишом силом се сматра догађај чије наступање и дејство не зависе од воље 

Уговорних страна и подразумева рат, непријатељства (било да је рат објављен или 

не), инвазија, чинови страних непријатеља, побуне, револуције, немири или војна 

или узурпаторска сила, грађански рат или ако Наручилац користи или заузме било 

који простор на коме Извршење посла и/или део посла, треба да се изводе, 

епидемије, као и природне силе које савестан и искусан Извршилац не би могао да 

предвиди или се на време обезбеди од њих (земљотрес, поплава и сл.). 

 
21.2 Извршилац неће бити ни у каквој обавези било које природе, било путем 

обештећења или на други начин, за или у погледу разарања или оштећења објекта 

или за имовину Наручиоца или трећих лица или за повреде или губитак живота који су 

последица Више силе. 

 
21.3 Уколико Виша сила дефинисана тачком 21.1 и 21.2 ових Општих услова траје дуже 
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од стоосамдесет (180) дана, било која Уговорна страна може обавестити другу да 

раскида Уговор по истеку тридесет (30) дана од дана таквог обавештења, под условом 

да Виша сила још увек траје након истека тридесетог дана. 

 
Ако због Више силе Уговор буде раскинут, Наручилац ће исплатити Извршиоцу, 

уколико такви износи или део тих износа нису већ покривени уплатама на рачун 

Извршиоца, све износе за Извршење посла обављене пре датума раскида, а поред 

тога: 

 
а) Износе плативе с обзиром на било коју позицију, у мери у којој су рад или услуге 

које таква позиција обухвата извршене, а према потврди Надзора. 

б) Трошкове материјала или робе, нормално поручених за Извршење посла, који 

треба да буду испоручени Извршиоцу или за које је Извршилац законски обавезан 

да прими испоруку, с тим што ће такав материјал или роба да постану власништво 

Наручиоца када он буде извршио таква плаћања. 

в) Износ који овери Наручилац као износ било којих трошкова које је Извршилац 

оправдано имао очекујући да се заврши Извршење посла, уколико такви трошкови 

нису покривени уплатама из претходног става. 

 
21.4 Уколико се Извршење посла настави након престанка Више силе, Наручилац неће 

бити одговоран за сва кашњења у плаћању која су последица дејства Више силе. 
 

21.5 Извршилац има право на продужење рока Извршења посла за онај период за који је 

Виша сила трајала. 
 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

 

Члан 22. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

 

22.1 Ако се било какво неслагање појави између Наручиоца и Извршиоца у вези са 

Уговором или проистекне из Уговора или извршења Уговора, било у току Извршења 

посла или после њиховог завршетка, било пре или после раскида, напуштања или 

прекида Уговора, укључујући и разлике у мишљењу, упутствима, потврдама или 

проценама Наручиоца, такво неслагање Уговорне стране ће настојати да реше мирним 

путем, на обострано задовољство, на начин и у роковима датим Посебним условима. 

 
22.2 Уколико Наручилац и Извршилац не успеју са споразумним решавањем насталог 

спора, исти ће решавати  надлежни суд у Београду. 

 
22.3 Уколико већ није дошло до одустајања од Уговора или до његовог раскида, 

Извршилац ће, у сваком случају, да настави са Извршењем посла са дужном 

марљивошћу, а Наручилац ће наставити са плаћањима Извршиоцу, у складу са 

одредбама ових Општих услова и Уговорне документације. Обавезе Наручиоца и 

Извршиоца неће бити мењане из разлога што се спор води за време Извршења посла. 
 
 

ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 23. ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
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23.1 Од почетка Извршења посла, па до издавање Потврде о завршетку Гарантног 

периода, Извршилац мора да поступа часно и по манирима доброг привредника, да 

поштује закон и професију, да на њега не утиче потенцијални Сукоб интереса, као и да 

се уздржава од давања јавних изјава у вези са Извршењем посла без претходног 

одобрења Наручиоца. Извршилац мора да обезбеди такво понашање и од својих 

Подизвођача. 

 
23.2 Наручилац задржава право да захтева од Извршиоца да одмах одстрани са посла 

било које лице које је запослио Извршилац уколико утврди да постоји било какав 

покушај корупције у свим фазама Извршења посла. 

23.3 Сви  Извештаји  и  документа  које  једна  Уговорна  страна  достави  другој  у  току 

реализације Уговора су пословна тајна и са истима се има поступати на тај начин. 
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2.2 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУН РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ 
 

 

Обрачун разлике у цени врши се на вредност услуга и радова која подлеже обрачуну 

разлике у цени по испостављеним привременим ситуацијама 

 
• На бескаматна авансна средства у динарима, у процентном уговореном номиналном 

износу не врши се обрачун разлике у цени. 

 
• Обрачун разлике у цени и за извођење свих услуга и радова вршиће се по 

методологији: 

 
Рц = К x В 

 
Где је: 

 
Рц – разлика у цени по основу промене курса EВРА. В 

– вредност услуга и радова по ценама из базног 

месеца, 

К –   коефицијент разлике у цени који се израчунава применом следеће методологије: 

 
К =[ EВРO/(EВРO)b  ] -1,00 (>/<0,00) 

 
ЕВРО - Вредност Eвра на датум 25. у обрачунском месецу 

(ЕВРО)b - Базна вредност 1 ЕВРО = 123,0631 РСД 

Вредност EВРА на датум 25. у обрачунском месецу је средња вредност ЕВРА по курсу 
Народне банке Србије. 

 
Поступак за обрачун разлике у цени је следећи: 

 
Вредност разлике у цени у динарима за обрачунски месец у односу на базну вредност 

добија се множењем вредности за исплату по привременој ситуацији за месец у којем се 

врши обрачун, а по базним ценама, са израчунатим коефицијентом сагласно уговореној 

методологији. 
 

Обрачун разлике у цени врши Извођач и доставља као саставни део привремене месечне 

ситуације, за стварно изведене услуге и радове у том месецу. 

 
Обрачун разлике у цени врши се месечно. 
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Уколико кривицом Извршиоца дође до кашњења у реализацији планираних позиција 

радова у односу на уговорени крајњи рок, обрачун разлике у цени се замрзава на 

планираном-уговореном нивоу, без обзира колико износи то кашњење. 

 
Наручилац одобрава исплату износа по захтеву за наплату разлике у цени, оверавањем 

привремених месечних обрачуна разлике у цени унетих у привремене месечне ситуације, 

а коначна вредност се утврђује коначним обрачуном. 
 

 
 

ПОНУЂАЧ: 
 

 
 

(М.П.)      

(Потпис овлашћеног лица) 
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ДЕО 3 
 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

за вршење услуге техничке контроле пројектне документације  за радове на 

проширењу постојећих капацитета граничног прелаза Батровци на ауто-путу Е-70 

изградњом додатне саобраћајне траке дуж постојеће зауставне траке на делу аутопута 

у смеру од Београда ка Републици Хрватској и посебне саобраћајне површине за 

потребе робно-царинског терминала 

 
 

 
 
 

МЈН 01/16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, јануар 2015. Године 
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САДРЖАЈ 
 

 
 
 
 
 

 УСЛОВИ И ОБИМ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКЕ 
КОНТРОЛЕ 

 
А. Обавезе наручиоца 

 Достава Пројектног задатка за израду Пројектне документације за радове на 
проширењу постојећих капацитета граничног прелаза Батровци на ауто-путу 
Е-70 изградњом додатне саобраћајне траке дуж постојеће зауставне траке на 
делу аутопута у смеру од Београда ка Републици Хрватској и посебне 
саобраћајне површине за потребе робно-царинског терминала 

 Достава Локацијских услова 

 Ситуациони план локације са саджајима предвиђеним за градњу у електронској 
форми (ЦД) 

Б. Обавезе извршиоца  
1. Техничка контрола Пројеката за грађевиску дозволу (ПГД), свих потребних 

елабората, за потребе прибављања грађевинске дозволе, у складу са 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објекта, Сл. Гласник 
РС, бр. 23/2015, и Законом о планирању и изградњи. 

2. Извршилац се обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са израдом 
Пројектне документације за добијање Грађевинске дозволе, односно у 
међуфазама како се буду испоручивали делови Пројектне документације.  

 
 

 

 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
 
Пројектни задаци за израду техничке документације за Пројекте за грађевиснку 
дозволу (ПГД) и за Пројекте за извођење (ПЗИ) према следећим областима и 
редоследу су: 

 
 

 

0. ГЛАВНА  СВЕСКА ПРОЈЕКТА бр. 121-30/15 
 

1/1 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА бр. 121-30/15 
 

1/1.1. ПРОЈЕКАТ  КОЛОВОЗНЕ  КОНСТРУКЦИЈЕ бр. 121-30/15 
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1/1.2. ПРОЈЕКАТ  ГЕОДЕТСКОГ  ОБЕЛЕЖАВАЊА бр. 121-30/15 
 

2/1.1 
ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА 
- АРХИТЕКТОНСКИ ДЕО 

бр. 121-30/15 

2/1.2 
ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА 
- КОНСТРУКТИВНИ ДЕО 

бр. 121-30/15 

2/2 ПРОЈЕКАТ  НАДСТРЕШНИЦА  бр. 121-30/15 
 

2/2.1 ПРОЈЕКАТ КОЛСКЕ ВАГЕ бр. 121-30/15 

3. ПРОЈЕКАТ   ХИДРОТЕХНИЧКЕ   ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

бр. 121-30/15 
 

4. ПРОЈЕКАТ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ бр. 121-30/15 
 

5. ПРОЈЕКАТ  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

бр. 121-30/15 
  - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА  

 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ОКНА  

 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ТРАСА  

6. ПРОЈЕКАТ  ТЕРМОТЕХНИЧКИХ   ИНСТАЛАЦИЈА 
 

бр. 121-30/15 
 

7. ПРОЈЕКАТ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ И  ТЕХНОЛОГИЈЕ  ГРАЂЕЊА бр. 121-30/15 
 

8. ПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈНЕ  АНАЛИЗЕ  И  ПРОГНОЗЕ бр. 121-30/15 
 

8/1 ПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈНЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  И  ОПРЕМЕ бр. 121-30/15 

8/1.1 
ПРОЈЕКАТ  РЕГУЛИСАЊА  САОБРАЋАЈА  ТОКОМ 
ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА 

бр. 121-30/15 
 

9. ПРОЈЕКАТ  ПАРТЕРНОГ  УРЕЂЕЊА  И ОЗЕЛЕЊАВАЊА бр. 121-30/15 
 

10. СИНХРОН ПЛАН бр. 121-30/15 
 

 ПРОЈЕКАТ  ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА бр. 121-30/15 
 

 ГЕОМЕХАНИЧКИ  ЕЛАБОРАТ бр. 121-30/15 
 

   

 

 
 
 

 
 

III            ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 
 

Пројектни задатак за израду Пројектне за вршење услуге техничке контроле 
пројектне документације  за радове на проширењу постојећих капацитета граничног 
прелаза Батровци на ауто-путу Е-70 изградњом додатне саобраћајне траке дуж 
постојеће зауставне траке на делу аутопута у смеру од Београда ка Републици 
Хрватској и посебне саобраћајне површине за потребе робно-царинског терминала. 

 Локацијски услови, издати од стране Министарства грађевинарства саобраћаја и 
инфраструктуре, бр. 350-01.01234/2015-14 од 06.11.2016. године и измене истих. 

 Ситуациони план локације са предвиђеним садржајима за градњу у 
електронској форми (ЦД) 
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I   УСЛОВИ И ОБИМ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКЕ 
КОНТРОЛЕ 

 

 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

за вршење услуге техничке контроле пројектне документације  за радове на 
проширењу постојећих капацитета граничног прелаза Батровци на ауто-путу Е-70 
изградњом додатне саобраћајне траке дуж постојеће зауставне траке на делу 
аутопута у смеру од Београда ка Републици Хрватској и посебне саобраћајне 
површине за потребе робно-царинског терминала 

 

 
 

А. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 Достава Пројектног задатка за израду Пројектне документације за вршење 
услуге техничке контроле пројектне документације  за радове на проширењу 
постојећих капацитета граничног прелаза Батровци на ауто-путу Е-70 
изградњом додатне саобраћајне траке дуж постојеће зауставне траке на делу 
аутопута у смеру од Београда ка Републици Хрватској и посебне саобраћајне 
површине за потребе робно-царинског терминала 

 
 

 Достава Локацијских услова 
 

 Ситуациони план локације са предвиђеним садржајима за градњу 
 

Б. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
  

 Техничка контрола Пројеката за грађевиску дозволу (ПГД), свих потребних 
елабората, за потребе прибављања грађевиске дозволе, у складу са 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објекта, Сл. Гласник 
РС, бр. 23/2015, и Законом о планирању и изградњи. 

 Извршилац се обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са израдом 
Пројектне документације за добијање Грађевинске дозволе, односно у 
међуфазама како се буду испоручивали делови Пројектне документације. 
Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни Извештај о извршеној 
техничкој контроли, у шест (6) штампаних примерака, уз оверу сваког од 
потребног броја примерака Пројектне документације, најкасније десет (10) дана 
од дана достављања исправљених примерака пројеката, након примедби датих 
од стране вршиоца техничке контроле 

 Извршилац се обавезује да техничку контролу Пројектне документације изврши 
стручно и квалитетно, сагласно са Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник 
РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14, 145/14), и 
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Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта, као и осталим законима, 
техничким прописима, стандардима и правилима струке, који нарочито обухвата: 

 

- Проверу усклађености са свим условима и правилима садржаним у 
Локацијским условима, Законом и другим прописима, техничким 
нормативима, стандардима и нормама квалитета, као и међусобне 
усклађености свих делова техничке документације 

- Проверу усклађености пројеката са резултатима претходних 
истраживања-Геомеханичког елабората 

-  Проверу исправности и тачности техничко технолошких решења свих 
делова Пројекта 

-  Проверу стабилности и безбедности; рационалности пројектованих 
материјала; утицаја на животну средину и суседне објекте 

-  Усаглашавање евентуалних примедби са Пројектантом, аутором 
Пројекта 

- Преглед пројеката по отклањању примедби, датих од стране 
Републичке Ревизионе Комисије 

- Преглед пројеката по отклањању примедби, урађен од стране 
Пројектанта 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

ЗА ПРОШИРЕЊЕ  КАПАЦИТЕТА ЗА ОДВИЈАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДРУМСКОГ 
САОБРАЋАЈА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ БАТРОВЦИ НА АУТОПУТУ Е-70 

 

 

 

Интервенције у оквиру комплекса граничног прелаза требале би да омогуће смањење 
гужви на граничном прелазу и смање време чекања у критичном периоду (годишњи 
одмори, празници), уз обавезну безбедност свих учесника у саобраћају. 

Анализом узрока саобраћајних гужви може се утврдити да у највећој мери на то утиче 
не само непостојање потребних садржаја на самом граничном прелазу, већ и начин 
рада граничних служби Републике Хрватске. 

Пројектованим решењем је предвиђена фазна градња која је реализована углавном на 
путничком царинском терминалу и делимично на теретном, дефинисаном као фаза Ia. 
Од пројекта фазе II  (робно-царински терминал) изведени су неопходни садржаји 
објеката саобраћајних површина и инфраструктуре. 

Делимична реконструкција и проширење су изведени 2006 године. 
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ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА 

 

ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ 

 

За израду техничке документације, саобраћајних површина, објеката и инфраструктуре, 
потребно је урадити неопходне геотехничке подлоге, односно геотехнички елаборат, 
коме предстоје теренска и инжењерскогеолошка, геотехничка и кабинетска 
истраживања.У елаборату треба дати предлог  начина фундирања  објеката, са 
потребним геостатичким прорачунима носивости и слегања. Такође треба дати 
параметре за димензионисање коловозне конструкције, квалификације материјала са 
аспекта израде насипа и постељице, нивое подземних вода . 

Обим и врста истраживања треба да буду у складу са важећим законима прописима и 
стандардима за ову врсту делатности. 

 

 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 

У  технолошком  процесу  граничне  контроле учествује више различитих субјеката: 

МУП, УЦ, Инспекције, који врше пасошку, царинску и инспекцијску контролу роба и 
путника, при чему сваки од њих има своју технолошко-функционалну схему обављања 
прегледа при улазу и излазу из земље, изражену пре свега решењем саобраћајних 
површина и токова, диспозицијом објеката и распоредом просторија и садржаја у 
њима. 

 

Путничко-царински терминал 

 

На путничком терминалу предвиђа се проширење 6 саобраћајних трака за путничке 
аутомобиле и аутобусе. Улазно-излазна контрола путника и возила врши се 
усмеравањем на зелене и црвене саобраћајне траке и предвиђени простор за преглед. 
На свим саобраћајним трака предвиђене су кабине истоветне са постојећим. Такође је 
предвиђена променљива саобраћајна сигнализација. Саобраћајне траке су покривене 
надстрешницом у складу са постојећом. 

 

Робно-царински терминал 
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Предвиђено је проширење капацитета за одвијање међународног друмског саобраћаја 
на теретном терминалу уз постојеће садржаје за нормално остваривање саобраћајно-
технолошких поступака и активности. За реализацију овог решења неопходно је 
уклонити постојећи објекат Управе царина бр.4 и кабину за преглед возила објекат 
бр.2. Ови објекти ће бити изграђени на новој локацији према ситуационом плану. Поред 
ових објеката предвиђена је и изградња објекта бр.4а за преглед путничких 
аутомобила. 

Програмским решењем је предвиђено 28 паркинг места на улазу у земљу и 20 паркинг 
места на излазу из земље. 

Улаз у новопројектовани паркинг на излазу из земље предвиђен је са две одвојене 
саобраћајне траке за теретна возила на којима се налази контролна кабина и вага 
смештена у нишу а од осталих објеката предвиђени су : надстрешница са рампом за 
истовар и контролу робе, рендген за преглед камиона и јавни тоалет. 

На терминалу за улаз у земљу предвиђена је контролна кабина и вага,док се постојећа 
кабина измешта. 

У случају неиспуњавања услова за улаз/излаз из земље возило се најкраћим путем 
усмерава ка првом излазу из терминала. 

По могућности укључити и израду нове саобраћајне траке дуж леве траке аутопута у 
смеру ка Београду а у границама ПДР-а, као и евентуално повећање броја 
саобраћајних трака за теретна возила према Републици Хрватској (две на излазу и 
једну на улазу у Републику Србију). 

 

Терминал се предвиђа као ограђен простор, одвојен од путничког стабилном 
заштитном оградом висине h=2.20m, са посебним режимом уласка, контроле и кретања 
камионског саобраћаја.  

 

 

ДОДАТНА САОБРАЋАЈНА ТРАКА 

 

Дуж аутопута са десне стране (гледано из смера Београд-Загреб) урадити додатну 
саобраћајну траку ширине 3,5 m са флексибилном коловозном конструкцијом, 
димензионисану према саобраћајном оптерећењу и одговарајућим параметрима 
подтла и постељице. 

Трака ће омогућавати накупљање возила која чекају на прегледе на граничном прелазу 
. 

Као подлогу за израду пројекта користити важећу документацију и снимак постојећег 
стања. 

Пројекат урадити у складу са условима надлежних институција. 

Осветљење 
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Осветљење додатне саобраћајне траке треба урадити у складу са препорукама 
надлежних институција. Осветљење мора да испуњава услове за одговарајућу 
светлотехничку класу. 

 

 

КОЛОВОЗНA КОНСТРУКЦИЈA 

 

У поступку пројектовања коловозне конструкције узети у обзир геотехничке и геолошке 
истражне радове и параметре. 

Потребно је дефинисати материјале који ће се наћи у завршном слоју насипа и 
потенцијалне ресурсе природних и вештачких материјала за израду појединих слојева 
коловозне конструкције (локално тло и позајмишта материјала). 

Узети у обзир климатске карактеристике подручја са оценом индекса мраза и 
ефективних темература асфалта меродавних за димензионисање. 

Користити прогнозу саобраћајног оптерећења у периоду експлоатације од 20 година, 
карактеристике структура (врста) возила, њиховог саобраћајног оптерећења, укупног 
броја осовина од 80 kN /82 kN, (на основу саобраћајних анализа и прогноза, рађених за 
потребе пројекта). 

Уколико постоји потреба у оквиру анализе стања коловозне конструкције, треба 
извршити додатна испитивања. 

На основу предходно набројаних параметара, треба димензионисати коловозну 
конструкцију на свим саобраћајним површинама. 

Завршне слојеве коловозне конструкције на саобраћајним површинама , предвидети са 
битуменом везаним материјалима, (флексибилна или полукрута коловозна 
конструкција), а доње носеће слојеве од невезаог каменог агрегата. 

На постојећим тракама теретног терминала на излазу из земље а које се новим 
решењем претварају у траке за аутобусе и путничке аутомобиле потребно је утврдити 
састав, врсту и дебљину коловозне конструкције одговарајућим истражним радовима. 

На потезима где је уочена појава колотрага извршити мерења попречне неравности 
коловоза летвом. 

 

ОБЈЕКТИ ВИСОКОГРАДЊЕ 

 

Пројекти конструкције високоградње 

 

Као конструкције високоградње, у оквиру Граничног прелаза, пројектом  третирати: 
објекте, надстрешнице и ограду између Робно-царинског и путничког терминала. 
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Предвидети примену објеката контејнерског типа, теренских контејнера-мобилних 
јединица, са могућношћу спајања више јединица у једну целину (по дужини и ширини) 
који према намени омогућују несметано одвијање живота и рада на терену 
(канцеларије, санитарни чворови). 

Предвидети примену објеката монтажног типа, са елементима конструкције и обраде 
усклађеним и компатибилним са објектима контејнерског типа у јединствену целину 
комлекса (по димензијама габарита, материјализацији, обликовњу) који према намени 
омогућују преглед возила (аутомобила) по одговарајућем-захтеваном режиму прегледа 
службе Управе царина; 

Интервенцијама које се односе на проширење капацитета Граничног прелаза, 
предвидети да се у објектима, односно радним местима која се ту налазе обезбеде 
одговарајући хигијенско-технички услови рада запослених, према важећим 
стандардима, применом савремених техничких решења, нарочито у области 
материјализације хидро, термо и звучне заштите, са одговарајућим капацитетима и 
функционалном  унутрашњом организацијом објеката и просторија са службеним, 
пратећим, техничким и оста-лим садржајима и увођењем свих потребних инсталација, 
аудио и визуелне контроле и везе са осталим радним местима и објектима у комплексу 
итд.  

Пројектну документацију објеката обрадити на одговарајућем нивоу за фазу Идејног-
технолошког пројекта.  

 

 

САДРЖАЈ ОБЈЕКАТА 

 

Путничко-царински терминал 

 

Надстрешница за контролу путничког и аутобуског саобраћаја на улазу и 
излазу из земље - Објекат 1 

 

Предвидети надстрешницу која  покрива нове саобраћајне траке на саобраћајном 
платоу граничног прелаза у складу са постојећом, изграђену од одговарајућих 
материјала, лаких за одржавање, са покривачем у комбинацији пуних и транспарентних 
површина, омогућеном природном вентилацијом и термичком заштитом. Изнад 
саобраћајних трака за аутобуски и путнички саобраћај, надстрешницу поставити на 
висину 5,4m од коловоза. Под надстрешницом се налазе контролне кабине МУП-а и 
УЦ-а са рампама. 
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Контролне кабине МУП-а у УЦ-а на улазу и излазу из земље - Објекат 2 

 

Намена кабине је контрола путничких возила и аутобуса од стране служби МУП-а и УЦ-
а. Предвидети укупно 6 кабина у складу са технолошким процесом спровођења 
процедуре контроле, тако да се две саобраћајне траке контролишу из једне кабине. На 
свакој од саобраћајних трака предвидети по две посебне рампе, једна за заустављање 
возила  код кабине Управе царина, а друга за заустављање код кабине Управе 
граничне полиције.  

Контролну кабину предвидети као типски објекат контејнерског типа, који се поставља 
на припремљену подлогу (бетонски темељ).  

Висину шалтера за пријем докумената прилагодити типу возила и ергономским 
мерама. Кабина мора бити термички изолована (браварија са термо-прекидом) и 
климатизована. Горњи део кабине изнад парапета-радног пулта мора бити у стаклу 
(термопан). Величину кабине предвидети тако да стане сва потребна опрема. За свако 
радно место треба обезбедити одговарајућу опрему: рачунар, "flat" монитор, UPS, 
читач докумената исл, у складу са захтевима корисника. 

 

Контролни објекат УЦ-а за контролу аутобуског и камионског саобраћаја на 

излазу из земље - Објекат 4 

 

Намена објекта је обављање царинских прегледа и контрола путника и робе приликом 
излаза из земље аутомобилског и аутобуског саобраћаја. Објекат има искључиво 
приземље. 

За потребе служби УЦ-а предвидети: шалтер салу са благајном и холом са два 
одвојена прилаза (улазни и излазни), просторије за детаљни преглед путника, 
канцеларије за запослене, архиву, чајну кухињу и тоалете. Објекат мора имати 
обезбеђен улаз/излаз и према паркингу за преглед камиона на излазу из земље.  

Укупна  нето површина објекта износи до 150,00m2. 

 

Гаража за преглед путничких аутомобила, на излазу из земље - улазу у            
земљу - Објекат 4а 

 

Као контролни објекaт УЦ-а на излазу из земље, предвидети гаражу и простор за 
преглед возила на отвореном, са адекватним саобраћајним прилазом. Намена објекта 
је детаљни преглед путничких аутомобила на Граничном прелазу од стране служби 
МУП-а и УЦ-а. У оквиру објекта предвидети постављње ауто-дизалице за преглед 
аутомобила или комбија. Такође обезбедити просторију за смештаја алата и тоалет.  

Укупна нето површина објекта износи до 65,00m2, а платоа за преглед возила на 
отвореном до 65,00m2.  
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Робно-царински терминал 

 

Контролна кабина са надстрешницом, на улазу - Објекат 8 и излазу - Објекат 9 

 

Намена кабине је контрола теретних возила од стране служби МУП-а и УЦ-а. Број 
контролних кабина предвидети у складу са технолошким процесом спровођења 
процедуре контроле, а објекте уз саобраћајне траке на улазу у и излазу из теретног 
терминала. На свакој од саобраћајних трака предвидети рампе. 

Контролну кабину предвидети као типски објекат контејнерског типа у складу са 
постојећим. 

Положај кабине предвидети тако да она буде постављена најближе возачу (директна 
комуникација а не комуникација преко сувозачког места).Висину шалтера за пријем 
докумената прилагодити типу возила и ергономским мерама (под уздигнути за око 
100cm од нивоа коловоза). Кабина мора бити термички изолована (браварија са термо-
прекидом) и климатизована. Горњи део кабине изнад парапета-радног пулта мора бити 
у стаклу (термопан). Величину кабине предвидети тако да стане сва потребна опрема. 
За свако радно место треба обезбедити одговарајућу опрему: рачунар, "flat" монитор, 
UPS, читач докумената исл, у складу са захтевима корисника. 

Приступ у кабину омогућити монтажним челичним степеништем са заштитном оградом 
и рукохватом. Обезбедити приступно степениште неклизајућом газном подлогом. 

У склопу контролног пункта предвидети и надстрешницу која надкрива контролну 
кабину  и део коловозне траке за камионски саобраћај. 

Надстрешницу предвидети од материјала лаких за уградњу и одржавање: 
конструктивни склоп стубова и везача од челика, а кровни покривач од пуних сендвич 
панела од ТР алуминијумског/челичног лима. Обезбедити термичку заштиту и 
правилно одводњавање наткривеног простора. Најнижу тачку конструкције носача 
надстрешнице изнад саобраћајних трака за теретни саобраћај, поставити на висину 
мин 5,50m од коловоза. Надсрешницу димензионисати тако да покрива кабину и 
саобраћајну траку у којој се налази теретно возило приликом заустављања. Уколико 
надстрешница има стубове у коловозним тракама предвидети одговарајући налетни 
стуб.Између кабине и теретног возила обезбедити безбедну удаљеност високим 
ивичњаком или на неки други начин-одбојником. 

 

Камионска вага са контролном кабином и надстрешноцом - Објекат 5 и 10  

 

Намена објекта је контрола камионског саобраћаја на излазу и9 излазу из земље, 
мерењем терета и осовинског камионског притиска максималне носивости 60 t.   

Објекат се састоји од камионске ваге, уграђене у коловозну конструкцију и радног 
места за очитавање података, смештеног у контролној кабини. Све наведено треба да 
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се налази испод надстрешнице која надкрива контролну кабину и део коловозне траке 
за камионски саобраћај са колском вагом.   

 

Надстрешница са рампом за истовар и контролу робе - Објекат 11 

 

Намена објекта је истовар робе приликом контролног прегледа теретних возила, са 
најнижом тачком конструкције постављеном на 5,40 m од коловоза а која наткрива 
утоварно-истоварну рампу. 

Надстрешницу предвидети од материјала лаких за уградњу и одржавање: конструктив-
ни склоп стубова и везача од челика, а кровни покривач од пуних сендвич панела од ТР 
алуминијумског/челичног лима. Обезбедити термичку заштиту и правилно одводњава-
ње наткривеног простора. У оквиру траке за преглед предвидети канал за преглед 
доњег построја теретног возила. Канал треба да има осветљење, силазне степенице 
као и део за одлагање алата приликом рада. 

 

Јавни тоалет - Објекат 6 

 

Намена објекта је да опслужи возаче теретних возила, који се због детаљних прегледа 
возила и терета задржавају у терминалу, до завршетка формалности контроле. 

Тоалет за потребе возача теретних возила садржи: улаз са просторијом за службеника 
на одржавању и контроли и оставу прибора за одржавање са трокадером и лавабоом, 
санитарни блок са минимум 4-6 WC кабина, 6 писоара и предпростором са 4 умиваони-
ка, 4-6 туш кабина и предпростором са гардероберима и 2-4 умиваоника. Све 
санитарије предвидети да буду у антивандал стандарду. 

Објекат је контејнерског типа, бруто површине око 45,00m2. 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦИЈЕ 

 

Конструкција темеља  

 

Код свих конструкција високоградње предвидети примену одговарајућих армирано-
бетонских елемената за темељење: самце, траке или плоче, чије се фундирање изводи 
у свему према  подацима из Геолошко-геомеханичког елабората. 

Конструкција објеката 
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За објекте контејнерског типа предвидети примену елемената који се могу наба-вити 
фабрички, заснованим на лакој основној конструкцијом подног и кровног оквира у раму 
од крутих (ХОП) профила, која омогућује спајање појединачних контејнера у подужном 
и попречном правцу без ограничења, као и у два нивоа по висини.  

Функционалне склопове објеката формирати мултиплицирањем основног модула 
јединице "контејнера" оквирних димензија 2,4/ 6,0m. 

 За објекте монтажног типа предвидети примену елемената који се могу изводити 
системом монтажне изградње, засновану на основној конструкцији са примарним и 
секун-дарним носачима од челичних профила на армирано-бетонским ослонцима 
(префабрико-ваним или ливеним на лицу места).  

Марке, димензије и начин спајања свих елемената конструкције, усвојити на основу 
статичких прорачуна, према пројектованим  конструктивним распонима и са  
одговарајућом антикорозивном заштитом елемената.  

Светла висина у просторијама са административним садржајима треба да износи мин 
2,6m; а у просторијама са радионичким и техничким садржајима мин 3,6m.  

 

Конструкција надстрешница 

 

Предвидети примену решеткастих конструкција, које се изводе системом монтажне 
изградње, са носећим елементима: примарним и секундарном носачима од челичних 
профила и армирано-бетонским ослонцима (префабрикованим или ливеним на лицу 
места).  

Марке и димензије свих елемената конструкције, усвојити на основу статичких 
прорачуна.  

На критичним местима надстрешнице где се може очекивати задржавање снега или 
појава леда предвидети постављање кровних грејача. 

Подконструкцију покривача надстрешница, предвидети  од  решеткастих носача са 
блажим нагибима кровних равни (мин 6º), у складу са климатским карактеристикама и 
врстом покривача-лаки материјали (нпр пластифицирани лим). 

 

ЕЛЕМЕНТИ ОБРАДЕ 

 

Код објеката контејнерског типа, као испуну конструктивног система, предвидети 
облоге од лаких грађевинских изолационих плоча које својим грађевинско-физичким 
особинама обезбеђују угодну климу у унутрашњости. Унутрашње преградне панеле 
предвидети са завршном обрадом зидова у зависности од намене просторија. 

Контејнери се испоручују са металним спољашњим вратима и ПВЦ прозорима 
застакљеним терморефлектујућим или обичним стаклом, у зависности од намене 
објекта. Унутрашња врата предвидети, дрвена или делом застакљена, са или без 
надсветла.  
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Код објеката монтажног типа, као испуну конструктивног система, предвидети 
вишеслојне монтажне префабриковане модуларне елементе: 

Обимне зидне панеле са: спољном облогом од алуминијумског пластифицираног лима 
(профилисаног или равног), термичком изолацијом од одговарајућег материјала (те- 
рвол, новотерм, вунизол, полиуретан, стиропор исл) и унутрашњом облогом у 
зависности од намене просторије  (оплемењене прерађевине од дрвета, пластичних 
материјала исл). 

Подне панеле одговарајуће носивости у зависности од намене просторија-тако да 
одговарају предвиђеном корисном оптеређењу са: подном подлогом од челичног лима 
антикорозивно заштићеног, одговарајућом термоизолацијом (тврдо пресоване плоче 
тервола исл), газећом површином (нпр од медијапана) и завршном подном облогом 
(ПВЦ топли под, таписон, виназ, подолит идр)  

Кровне панеле одговарајуће носивости са: спољном облогом од алуминијумског 
пластифицираног лима (профилисаног или равног), подконструкцијом од медијапана 
или неког сличног материјала, термичком изолацијом од одговарајућег материјала 
(тервол, новотерм, вунизол, полиуретан, стиропор исл) и унутрашњом облогом 
плафона у зависности од намене просторије  (оплемењене прерађевине од дрвета, 
пластичних материјала исл). У просторијама где је из технолошких разлога примењена 
већа спратна висина, предвидети уградњу монтажних спуштених плафона.  

Унутрашње зидне преградне панеле предвидети такође као монтажне 
префабриковане модуларне елементе (од гипс-картона исл. материјала), са потребним 
вертикалним и хоризонталним укрућењима. 

Распоред и димензије отвора (врата, прозора, шалтера) ускладити са унутрашњом 
организацијом објеката и наменом просторија. Објекте предвидети са металним 
спољашњим вратима и ПВЦ прозорима застакљеним терморефлектујућим или 
обичним стаклом, у зависности од намене објекта. Унутрашња врата предвидети, 
дрвена или делом застакљена, са или без надсветла.  

У објектима чији су садржаји повезани са собраћајним површинама (гараже за пр- 
еглед возила, магацини), положај и величину крила и начин отварања врата, ускладити 
са котом нивелације приступне саобраћајнице, тако да се и саобраћајница и врата могу 
несметано користити, у складу са својим функцијама. 

 

Техничка инфраструктура - инсталације 

 

Пројектом предвидети све врсте потребних инсталација, неопходних за несметано 
организовање технолошких и радних процеса у комплексу Граничног прелаза као 
целини, његовим функционалним деловима или појединачним објектима. 

Објекте опремити свим потребним инсталацијама неопходним за 24-часовни рад: 
водоводним (топла и хладна вода), канализационим (фекална, кишна, технолошка), 
термотехничким (алтернативно герејање, климатизација), електроенергетским (напа-
јање, осветљење, аудио и видео надзор, КДС итд), као и инсталацијама противпожарне 
заштите  
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Унутрашње инсталације са којима се објекти контејнерског типа испоручују у ком-
леплету, неће бити предмет Идејног пројекта. 

 

Ограда 

 

Предвидети израду ограде висине око 2,2m са армирано-бетонским ослонцима 
(темељи и темељнии зидови), до висине око 0,4m од коте терена, уградњом металних 
профила, висине око 1,8m и монтажом жичане испуне до пуне висине ограде.  

На контролним пунктовима за улаз и излаз из Робно-царинског терминала предвидети 
све неопходне елементе механичког и електронског надзора (капије, рампе, камере, 
осветљење итд).  

Озелењавање 

 

На острвима између саобраћајних трака и приступних стаза уз објекте, на којима треба 
предвидети затравњивање и евентуално садњу декоративног полеглог шибља због 
потпуне визуелне прегледности.  

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Хидротехничке инсталације 

 

Решење конципирати у складу са условима надлежних комуналних кућа, водним 
условима, важећим техничким  прописима, стандардима  и нормативима за ову врсту 
радова и у складу са изведеном хидротехничком мрежом у оквиру комплекса. 

 

Водовод 

 

Прикључке за снабдевање потребном санитарном, баштенско хидрантском и  
противпожарном водом нових објеката, предвидети са постојећих интерних мрежа 
(санитарне и противпожарне воде) у оквиру комплекса.  

 

Прикључак сваког објекта мора да има контролни водомер иза кога је унутрашњи 
развод водоводне мреже.     

 

Канализација 
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Систем прикупљања и одвођења вода је сепарациони, за фекалне отпадне воде и за 
кишне воде.  

 

Фекална канализација 

 

Употребљене воде из новопројектованих објеката прикључити на постојећу мрежу 
фекалне канализације у оквиру комплекса.  

Предвидети стандардну санитарну опрему у објектима. 

 

Кишна канализација 

   

Постојећа кишна канализација у оквиру комплекса изведена је по сепарационом 
систему. 

Кишне воде са кровова и са саобраћајних површина зацевљено се одводе до ободног 
канала, који је  реципијент за кишне воде. Кишне воде са новопројектованих кровних и 
саобраћајних површина прикључити на ову мрежу. 

Кишне воде са најзапрљанијих делова паркинга, зацевљено се одводе до сепаратора 
уља, иза кога се упуштају у ободни канал у оквиру комплекса, који је реципијент  за 
кишне воде. 

За кишне воде са новопројектованих паркинга, предвидети нову мрежу запрљане  
кишне канализације, коју треба одвести до новопројектованих сепаратора уља са 
обилазним водом. Пречишћене кишне воде упустити у ободни канал у оквиру 
комплекса. 

 

 

Ободни канал 

 

Изведени ободни канал у оквиру комплекса, због новопројектованих  камионских 
паркинга,  делимично зацевити. 

Водоводну и канализациону мрежу димензионисати према прописима и хидрауличком 
прорачуну. Положај инсталација водовода и канализације мора бити усаглашен са 
положајем осталих инсталација. 

 

         

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
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СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ 

 

Пројекат урадити на основу постојеће планске документације, Идејног архитектонско-
грађевинског и пројекта саобраћајница, сарадње са надлежним службама 
Електродистрибуције и осталим учесницима у пројектовању а на основу Правилника и 
прописа за ову врсту инсталација.   

 

Светлотехнички критеријуми 

 

Јавно осветљење пројектовати на основу "Препорука за јавно осветљење на путевима 
за саобраћај моторних возила и пешака", публикација CIE 140-2000.  Фотометријске 
захтеве за одређене класе осветљења применити само на возне траке коловоза.  

 

Напајање електричном енергијом 

 

Напајање електричном енергијом и мерење потрошње електричне енергије за јавно 
осветљење предвидети у свему према условима за пројектовање, надлежне 
Електродистрибуције. Предвидети за јавно осветљење типске разводне ормане са 
уређајима за мерење потрошње електричне енергије а систем јавног осветљења као 
трофазни. Електрични развод мора обезбедити најмањи могући пресек каблова, 
највећи домет струјних кругова и најефикаснију и најекономичнију редукцију 
осветљења за време слабог саобраћаја. 

 

Стубови 

 

Применити стубове јавног осветљења, челичне конусне, заштићене споља и изнутра 
од корозије врућим цинковањем, са тањирастим завршетком, са антивандал бравама, 
са прикључним плочама, постављени на одговарајући темељ и учвршћене помоћу 
анкер завртњева заштићених пластичним капама. Стубови треба да буду израђени и 
цинковање обављено у свему према СРПС EN-40 и да за производњу и цинковање 
поседују атест ISO 9001. Лире на стубовима, такође, заштићене споља и изнутра од 
корозије врућим цинковањем. 

 

Светиљке 

 

Применити савремене светиљке, усвојене за примену на подручју надлежне 
Електродистрибуције и отпорне на покушај разбијања. 
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Заштита од недозвољеног напона додира инсталације јавног осветљења 

 

Предвидети према условима надлежне Електродистрибуције и важећим прописима. 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ, БЕЗБЕДНОСНИ И СИГУРНОСНИ СИСТЕМИ 

 

Планирано проширење капацитета саобраћајних трака односно увођење додатних 
контролних пунктова, измештање објекта УЦ и планиране изградње објекта - гараже за 
преглед путничких аутомобила условљавају измене заступљених телекомуникационих 
система. 

Сразмерно планираним радовима на проширењу капацитета саобраћајних трака, 
модификовати - проширити постојеће телекомуникационе, безбедносне и сигурносне 
системе тако да у потпуности обухвате нове кабине, планирани објекат за преглед 
путничких аутомобила и измештени објекат УЦ. Обратити пажњу да сви ТК системи 
морају бити у функцији док трају радови. 

Такође предвидети телекомуникациону кабловску канализацију до ових објеката као и 
продужење постојеће телекомуникационе кабловске канализације испод кабина. 

 

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

У складу са примењеним термотехничким решењима у постојећим објектима Граничног 
прелаза Батровци, за све објекте усвојити термотехничку опрему и уређаје са погоном 
на електричну енергију. За грејање свих просторија предвидети одговарајућа 
електрична грејна тела. У радним просторијама канцеларијског типа, поред грејања, 
предвидети и хлађење коришћењем независних сплит система. Унутрашње 
температуре усвојити зависно од намене просторија, а према препорукама и 
прописима. Пројектом предвидети вентилацију свих блокираних просторија, јавних 
санитарних простора, као и објеката који имају технолошке захтеве за вентилацијом. За 
контролне кабине, осим грејања и хлађења, предвидети могућност стварања 
натпритиска, како би се спречио продор издувних гасова унутар простора. 

Пројекте урадити на архитектонско грађевинским основама у складу са важећим 
прописима и стандардима за ову врсту инсталација и опремити  свом потребном 
текстуалном и графичком документацијом. 

Машинско-технолошки пројекат 

 

Урадити техничку документацију на нивоу Идејног машинско технолошког пројекта 
објекта за преглед путничких аутомобила и уградње друмске ваге у склопу проширења 
капацитета на теретном терминалу, према технолошким захтевима, важећим нормама 
и техничким прописима који се примењују за ову врсту објеката. 

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА  
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Пројектну документацију урадити на основу ситуације из грађевинског пројекта, при 
чему треба узети у обзир услове надлежних институција као и елементе постојеће 
саобраћајне сигнализације и опреме, односно техничко-технолошка решења која су 
тренутно у употреби. 

Пројекат треба да обухвати планове хоризонталне, вертикалне и светлосне 
сигнализације и саобраћајне опреме са потребним детаљима.  

Предложена решења система саобраћајне сигнализације и вођења саобраћаја, треба 
да обезбеде несметано и безбедно одвијање саобраћаја на предметној саобраћајници. 

Материјале за израду саобраћајних знакова предвидети са ретрорефлекутујућим 
особинама према категорији пута, а складу са Правилником о саобраћајној 
сигнализацији ("Службени гласник РС" број 134/2014). 

Елементе хоризонталне и вертикалне сигнализације пројектовати према српским 
стандардима, Правилником о саобраћајној сигнализацији  ("Службени гласник РС" број 
134/2014) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" 
бр. 41/2009, бр. 53/2010, бр. 101/2011). 

Пројекат треба да у потпуности обезбеди решења изменљиве саобраћајне 
сигнализације, за потребе усмеравања саобраћаја према режиму рада одређених 
канала за опслуживање корисника, што подразумева начин коришћења пролаза за 
поједине категорије возила. Решење треба да обухвати саобраћајне знакове за 
граничне прелазе којима се регулише саобраћај, указујући на тип возила и слободне 
одн. заузете саобраћајне траке за возила. Знакови са изменљивим садржајем порука 
морају бити пројектовани и изведени према важећем стандарду SRPS EN 12966. 

 

 

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

 

Пројектну документацију урадити на основу снимљене геодетске подлоге, предложене 
технологије извођења радова, услова надлежних институција на граничном прелазу у 
циљу безбедног одвијања саобраћаја и свих процеса рада током извођења радова. 

Елементе саобраћајне сигнализације и опреме пројектовати према српским 
стандардима, Правилником о саобраћајној сигнализацији  ("Службени гласник РС" број 
134/2014), Правилником о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова 
("Службени гласник РС" број 134/2014) и Законом о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС" бр. 41/2009, бр. 53/2010, бр. 101/2011). 

Пројекат треба да садржи све потребне податке, техничке услове, планове саобраћајне 
сигнализације, прилоге и детаље неопходне за извођење радова. 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Студија о процени утицаја на животну средину ( у случају да постоји) 
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За потребе покретања процедуре о процени утицаја пројекта на животну средину  код 
надлежног органа, извршити обраду Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја 
на животну средину, а у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. 
гласник РС", бр 135/04 и 36/09) и  Правилником о садржини захтева о потреби процене 
утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 
на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 69/05). Ако надлежни орган донесе одлуку о 
приступању процени утицаја, извршити израду Студије о процени утицаја на животну 
средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", 
бр 135/04 и 36/09), Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну 
средину ("Сл. гласник РС", бр 69/05) и Решењем о одређивању обима и садржаја 
студије донесеним од стране надлежног органа.  

У оквиру Студије о процени утицаја на животну средину извршити анализу и оцену 
квалитета чинилаца животне средине, сагледати осетљивост подручја граничног 
прелаза "Батровци"са аспекта заштите природних добара, анализирати међусобне 
утицаје постојећих и планираних активности, извршити процену директних и 
индиректних утицаја пројекта на чиниоце животне средине, дефинисати мере за 
смањење или ублажавање негативних утицаја у фази извођења радова и у фази 
експлоатације. 

ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ГРАЂЕЊА 

 

Израдити пројекат сагласно савременој технологији и организацији грађења. Пројектом 
анализирати потребе будућег извођача радова, утврдити услове и могућности да оне 
буду задовољене и предложити технолошка и организациона решења која ће 
обезбедити ефективну и ефикасну изградњу пројектованих садржаја.  

Посебну пажњу посветити динамици грађења. 

Пројекат организације и технологије грађења треба да садржи: гантограм, шири и ужи 
избор машина за извођење радова, прорачун фонда радног времена, као и остале 
пратеће текстуалне, рачунске и графичке прилоге. 

 

 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
 

(потпис овлашћеног лица) 
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