
Конкурсна документација Део1 страна 1 oд 66 

 

 

 

Грађевинска дирекција Србије                ВЈН 01/19  

 

 

 

 

 

 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. 
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР. 110 

БЕОГРАД 

ВЈН БР. 01/19 

ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ 
 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) и члана 

2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, број 86/2015), Одлуци о покретању поступка. 

ИН бр. 45/19 од 18.01.2019 године и Решења о формирању Комисије бр. 

ИН бр. 46/19 од 18.01.2019. године, припремљена је следећа: 

 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке ВЈН бр. 01/19 

 

за Израду Идејног решења за објекат Пореске управе на 

локацији „Земунске капије“ у Земуну 
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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: отворени поступак, јавна набавка није обликована у партије 

 

(3) Предмет јавне набавке: Израда Идејног решења за објекат Пореске управе 

на локацији „Земунске капије“ у Земуну  
 

 

     Назив и ознака из пштег речника набавки  : 

                    Шифра: 71220000  Услуге пројектовања у архитектури 

 

(4) Опис предмета набавке:  

 Јавна набавка обухвата израду Техничке документације - Идејног решења (ИДР) 

објекта Пореске управе за потребе будућег Корисника, чија израда обухвата: 

- Сарадњу са Наручиоцем и Корисником у циљу дефинисања програмског  

решења објекта и Пројектног задатка 

- Извршење свих припремних радова (израда недостајућих подлога) 

- Израду текстуалних, нумеричких и графичких прилога Идејног решења у 

складу са важећом регулативом 

- Израду 3Д модела објекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gds.rs/
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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 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 има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

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

односно: 

1. решење МУП-а –Сектор за ванредне ситуације, које издаје Управа за превентивну 

заштиту, за Израду главних пројеката заштите од пожара, 

 

Услов из тачке 4) могу испунити и сви чланови групе понуђача заједно, уколико се 

ради о заједничкој понуди. 

Потписивањем ове конкурсне документације, односно понуде, понуђач 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. 
 
 

 
 

место и датум М. П. Понуђач 

 
 

 

  
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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2)2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 

ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ И ТЕХНИЧКОГ 

КАПАЦИТЕТА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

 

Неопходно је да понуђач раполаже потребним финансијским, техничким и 

кадровским капацитетом. 

 

2) 2.1 ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ: 

 

Додатни услови у погледу траженог финансијског капацитета су: 

 

 да је Понуђач пословао без губитака у 2015, 2016. и 2017. години 

 да је Понуђач у последње 3 (три) године пословао без блокаде рачуна 

 да је Понуђач остварио укупан приход од минимум 80.000.000,00 РСД у 2015., 2016. 

и 2017. години 
 

Елементи финансијског капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

 

Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да чланови групе понуђача 

заједно испуњавају услове у погледу укупног прихода из тачке 3, а услове из 

тачке 1 и 2 сваки члан групе понуђача понаособ. 
 

 

 
 

место и датум М. П. Понуђач 

 

 
 

  

 
 

(потпис овлашћеног лица) 
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2) 2.2 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 

Неопходно је да је понуђач у последњих 5 година остварио следеће референце на пословима 

израде Урбанистичких пројеката са израдом Идејног решења И/ИЛИ на  пословима Израде 

главних пројеката и /или Пројеката за грађевинску дозволу /ПГД/: 

 

  на пословима израде Урбанистичких пројеката са израдом Идејног 

решења: 

 

1. израдио пројекте тако да је  укупна вредност израђених Урбанистичких пројеката са 

Идејним решењем пословних објеката и/или јавних објеката високоградње /школе, 

хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне 

зграде/ најмање 30.000.000,00 РСД /тридесет милиона динара/ на дан испостављања 

окончане ситуације или задње привремене ситуације, у претходних пет година које 

претходе дану објављивања позива за подношење понуде у овој јавној набавци. 

 

 

2. да је израдио минимум три потврђена Урбанистичка пројекта са Идејним решењем 

пословних објеката и/или јавних обеката високоградње /школе, хотели, болнице, 

домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде / најмање 

укупне бруто површине од 80.000,00 м2. у претходних пет година које претходе дану 

објављивања позива за подношење понуде у овој јавној набавци. 

 

 

3. Неопходно је да је понуђач има радно ангажовано лице које је руководило израдом 

минимум са два потврђена Урбанистичка пројекта са Идејним решењем пословних 

објеката и/или јавних објеката високоградње /школе, хотели,болнице,домови ученика, 

домови студената, домови старих лица и управне зграде / најмање укупне бруто 

површине од 40.000,00 м2 

 

 И/ИЛИ на пословима Израде главних пројеката и /или Пројеката за 

грађевинску дозволу /ПГД/ : 

 

1. израдио пројекте пословних објеката и/или јавних објеката високоградње /школе 

,хотели,болнице,домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне 

зграде / најмање укупне бруто површине од 80.000,00 м2 у претходних пет година 

које претходе дану објављивања позива за подношење понуде у овој јавној набавци. 

 

2. израдио пројекте минимум 1/једног/ пословног објекта и/или јавног објекта 

високоградње /школе ,хотели,болнице,домови ученика , домови студената, домови 

старих лица и управне зграде, или комплекса побројане намене / најмање бруто 

површине од 40.000,00 м2 у претходних пет година које претходе дану објављивања 

позива за подношење понуде у овој јавној набавци. 
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3. Потребно је да је пројектантска предрачунска вредност,потврђена од стране 

Техничке контроле, израђених пројеката пословних објеката  и/или јавних      

објеката      високоградње  /школе, хотели, болнице, домови  ученика,  домови 

студената, домови старих лица и управне зграде/ најмање 1.000.000. 000,00 РСД/ 

једна милијарда динара/ , у претходних пет година које претходе дану објављивања 

позива за подношење понуде у овој јавној набавци. 

 

4. Потребно је да је вредност Пројеката пројектованих пословних објеката и/или 

јавних објеката високоградње /школе, хотели, болнице, домови ученика, домови 

студената, домови старих лица и управне зграде/ најмање  95.000.000,00 РСД/ 

деведесет пет милиона динара/ у претходних пет година које претходе дану 

објављивања позива за подношење понуде у овој јавној набавци. 

 

У случају сопственог инвестирања даје се предрачунска вредност објекта за доказивање 

вредности пројектованих пословних објеката  и/или јавних објеката високоградње /школе, 

хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/, 

у износу од 2,5 % од предрачунске вредности објекта, потврђеног од стране техничке 

контроле. 

 

У случају да се ради о израђеној техничкој документацији за иностраног наручиоца даје се 

уговорена вредност израде техничке документације, наплаћена вредност извршене 

реализације и бруто површина објекта из пројектне документације за доказивање величине 

и вредности пројектованих пословних објеката и / или јавних објеката високоградње 

/школе, хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне 

зграде/. У овом случају прилаже се изјава одговорног лица понуђача уместо потврде 

наручиоца. 

За све напред наведено случајеве дати попис пројеката са највећом вредношћу, а ако је 

неопходно могуће је доставити и попис више од пет пројеката. 

Неопходно је да је понуђач да Понуђач / сви чланови заједничке понуде /  поседују следеће 

сертификате квалитета и то: SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001, за области из 

предмета јавне набавке, за послове које у оквиру заједничке понуде извршава (у случају 

заједничке понуде). 

Елементи пословног капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

 

 

 

 

Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да услове у погледу пословног 

капацитета испуњавају чланови групе понуђача заједно, сагласно овој 

Конкурсној документацији, односно у погледу поседовања сертификата 

квалитета могуће је да тај услов испуњавају понуђачи заједно, при чему 
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понуђачи који сачињавају заједничку понуду, треба да поседују тражене 

сертификате квалитета са обимом сертификације за услуге које они обављају 

по Споразуму о заједничкој понуди. 
 
 

место и датум М. П. Понуђач 

 

 
 

  

 
 

(потпис овлашћеног лица) 
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2) 2.3 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

1. Понуђач треба да има минимум овај број сетификованих програмских пакета и то : 

- лиценциране софтвере: 

оперативни систем-20 ком 

OFFICE пакет- 20 ком 

АCAD и/или Revit-10 ком 

као на пример: Microsoft Windows, Microsoft Office, Autodesk 

AUTOCAD 2010 или новији   што доказује одговарајућим лиценцним 

сертификатима или рачунима или потврдама о куповини или закупу 

софтвера; 

 

2. Понуђач треба да има минимум ову опрему, у власништву, лизингу или закупу и 

то: 

- рачунарску опрему; 

 минимум 30 рачунара; 

 

Елементи техничког капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

 

Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да чланови групе понуђача 

заједно испуњавају услове у погледу техничког капацитета. 
 

 
 

место и датум М. П. Понуђач 

 
 

 

  
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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2)2.4 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Понуђач  мора да има у  статусу радно ангажованих лица са пуним радним 

временом најмање 40 запослених, од којих је: 

 минимум 1 дипломирана инжењера архитектуре, са важећом 

лиценцом ИКС бр. 200 

 минимум 1 дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 

201 

 минимум 1 дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 
202 

 минимум 1 дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 

203 

 минимум 4 дипломирана инжењера архитектуре, са важећом 

лиценцом ИКС бр. 300 

 минимум 1 дипломирана грађевинска инжењера са важећом 

лиценцом ИКС бр. 310; 

 минимум 1 дипломираног грађевинског инжењера са важећом 

лиценцом ИКС бр. 312 или 315; 

 минимум 1 дипломирана грађевинска инжењера са важећом 

лиценцом ИКС бр. 313 или 314; 

 минимум 1 дипломирана инжењера електротехнике, са важећом 
лиценцом ИКС бр. 350; 

 минимум 1 дипломирана инжењера електротехнике са важећом 

лиценцом ИКС бр. 353; 

 минимум 1   дипломираног   инжењера   шумарства за пејзажну 

архитектуру са важећом лиценцом ИКС бр. 373; 

 минимум 1 дипломирана машинска инжењера са важећом 

лиценцом ИКС бр. 330; 

 минимум 1 дипломираног машинског инжењера са важећом 
лиценцом ИКС бр. 333 

 минимум 1 дипломираног саобраћајног инжењера са важећом 
лиценцом ИКС бр. 370 
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 минимум 1 дипломираног инжењера, са важећом лиценцом МУП-а 

за израду пројеката заштите од пожара/ лиценца А/ 

 минимум 1 дипломираног инжењера, са важећом лиценцом ИКС бр. 

381 

Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског капацитета 

треба да испуњавају чланови групе понуђача заједно. 
 

 

 

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 

 

2) 3.1 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

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

одговарајућег регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела  против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 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; 

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у 

складу са законом. 

 

4) да има: 

1. решење МУП-а –Сектор за ванредне ситуације, које издаје Управа за превентивну 

заштиту, за Израду главних пројеката заштите од пожара, 

 

Услове из тачке 4) могу испунити и сви чланови групе понуђача заједно, уколико се 

ради о заједничкој понуди. 
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Докази су фотокопије наведених Решења. 

Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да 

приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. 

тачке 1) до 4) Закона, а докази у вези дозволе надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, обавезно се достављају. 

 

Важна напомена: 

Овај образац се потписује уколико је понуђач правно лице. 
 

 

 
 

место и датум М. П. Понуђач 

 
 

 

  
 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

2) 3.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 

75. ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

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

одговарајућег регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела  против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 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) да има: 

1. решење МУП-а –Сектор за ванредне ситуације, које издаје Управа за превентивну 

заштиту, за Израду главних пројеката заштите од пожара, 
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Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да 

приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. 

тачке 1) до 4) Закона, а докази у вези дозволе надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, обавезно се достављају. 

 

Важна напомена: 

Овај образац се потписује уколико је понуђач предузетник. 
 

 

 

 

 

 

место и датум М. П. Понуђач 

 

 
 

  

 
 

(потпис овлашћеног лица) 
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2) 4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА ПОНУЂАЧЕ 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

2) 4. 1. ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

Додатни услови у погледу траженог финансијског капацитета су: 

1. да је Понуђач пословао без губитака у 2015., 2016. и 2017. години 

2. да је Понуђач у последње 3 (три) године пословао без блокаде рачуна 

3. да је Понуђач остварио укупан приход од минимум 80.000.000,00 РСД у 2015., 

2016. и 2017. години 

Потребни докази: 

1. Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за 2015., 2016. и 2017. годину који 

издаје Агенција за привредне регистре 

2. Биланс успеха за 2015., 2016. и 2017. годину 

3. Потврда о броју дана блокаде у последње три године коју издаје Народна банка 

Србије – одељење за принудну наплату, која не може бити старија од 30 дана 

(рачунајући од дана отварања Понуда) 

Доказима под 1. и 2. доказује да је Понуђач пословао без губитака у 2015., 2016. и 2017. 

години и да је Понуђач остварио укупан приход од минимум 80.000.000,00 РСД у 2015., 

2016. и 2017. години. 

Доказом под тачком 3. доказује се да је Понуђач у последње 3 (три) године пословао без 

блокаде рачуна. 

 
место и датум М. П. Понуђач 

 

 
 

  

 
 

(потпис овлашћеног лица) 
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2) 5 ДОКАЗИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

 

2) 5.1 ДОКАЗИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА – ИЗРАЂЕНИ 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ 

 

ИЗЈАВА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ 
 

 

ПОНУЂАЧ , 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 
 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

 
 

 да је у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење 

понуда) израдио Урбанистичке пројекте са Идејним решењем пословних 

објеката и/или јавних објеката високоградње /школе, хотели, болнице, 

домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ 

у вредности од најмање 30.000.000,00 РСД /тридесет милиона динара/ на 

дан испостављања окончане ситуације или последње привремене 

ситуације, 

 
 

Локација 

 

Врста објекта 

 

вредност (дин.) 

израђеног Урб. пројекта 

Број уговора и 

Инвеститор 

 

Доказ у прилогу 

1     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног Урб. пројекта 

према обрасцу 

2     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног Урб. пројекта 

према обрасцу 

3     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног Урб. пројекта 

према обрасцу 

4     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 
израђеног Урб. пројекта 
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    према обрасцу 

5     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног Урб. пројекта 

према обрасцу 

6     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног Урб. пројекта 

према обрасцу 

7     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног Урб. пројекта 

према обрасцу 

8     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног Урб. пројекта 

према обрасцу 

 

Напомене: 
 

Доказе о изведеним радовима приложити за пет највреднијих уговора (уколико 

задовољавају захтеване критеријуме везане за вредност и обим изведених 

услуга). Уколико пет највреднијих уговора не задовољавају критеријуме везане 

за вредност и обим изведених услуга Понуђач може приложити доказе за већи 

број уговора. 
 

 
Место и датум М. П. Понуђач 

 
 

 

  
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ МОДЕЛА – ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА СА 

ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ 

 

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):     

СЕДИШТЕ   

АДРЕСА:    

ТЕЛЕФОН:    

МАТИЧНИ БРОЈ:     

ПИБ:   
 

Инвеститор (Наручилац) 

  издаје 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
 

(уписати назив и седиште понуђача) 

да је у претходних пет година (до објављивања позива за подношење понуде) 

израдио Урбанистичке пројекте са Идејним решењем пословних објеката и/или 

јавних објеката високоградње /школе, хотели, болнице, домови ученика, домови 

студената, домови старих лица и управне зграде у вредности 

................................................ РСД и то: 

 
1. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., , 

вредности  ................................  РСД,  потврђено  од  стране  надлежног  органа  за   послове 

урбанизма општине/града..................... решењем бр. ....................... 

2. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., , 

вредности  ................................  РСД,  потврђено  од  стране  надлежног  органа  за   послове 

урбанизма општине/града..................... решењем бр. ....................... 

3. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

вредности  ................................  РСД,  потврђено  од  стране  надлежног  органа  за   послове 

урбанизма општине/града..................... решењем бр. ....................... 

4. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

вредности  ................................  РСД,  потврђено  од  стране  надлежног  органа  за   послове 

урбанизма општине/града..................... решењем бр. ....................... 

5. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

вредности  ................................  РСД,  потврђено  од  стране  надлежног  органа  за   послове 

урбанизма општине/града..................... решењем бр. ....................... 

6. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

вредности  ................................  РСД,  потврђено  од  стране  надлежног  органа  за   послове 

урбанизма општине/града..................... решењем бр. ....................... 

7. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

вредности  ................................  РСД,  потврђено  од  стране  надлежног  органа  за   послове 

урбанизма општине/града..................... решењем бр. ....................... 

8. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

вредности  ................................  РСД,  потврђено  од  стране  надлежног  органа  за   послове 

урбанизма општине/града..................... решењем бр. ....................... 
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Потврда се издаје на захтев Понуђача  , 

ради учешћа у отвореном поступку за доделу уговора о јавној набавци у отвореном 

поступку ВЈН 01/19 и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 
 

У .............................  
М.П.  Законски заступник 

Инвеститора (Наручиоца) услуга 
 

Дана ............................. ............................................... 

 
НАПОМЕНА: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора (наручиоца) Понуђача. 

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег достављања 

инвеститорима (наручиоцима). 
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2) 5.2 ИЗЈАВА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ да је понуђач израдио минимум три 

потврђена Урбанистичка пројекта са Идејним решењем пословних објеката и/или 

јавних обеката високоградње /школе, хотели, болнице, домови ученика, домови 

студената, домови старих лица и управне зграде/ најмање укупне бруто површине од 

80.000,00 м2. у претходних пет година које претходе дану објављивања позива за 

подношење понуда у овој јавној набавци. 
 

 

ПОНУЂАЧ , 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 
 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

у претходних пет година које претходе дану објављивања позива за подношење понуде у 

овој јавној набавци да је понуђач израдио минимум три потврђена Урбанистичка пројекта 

са Идејним решењем пословних објеката и/или јавних обеката високоградње /школе, 

хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ 

најмање укупне бруто површине од 80.000,00 м2 
 

 

Локација Врста објекта 
 

површина (м2) 
Број уговора и 

Инвеститор 
Доказ у прилогу 

1     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

према обрасцу 

2     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

према обрасцу 

3     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

према обрасцу 

4     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

Према обрасцу 

5     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

према обрасцу 
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6     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

према обрасцу 

7     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

према обрасцу 

8     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

према обрасцу 

 

 
Место и датум М. П. Понуђач 

 
 

 

  
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ– ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА СА ИДЕЈНИМ 

РЕШЕЊЕ, (за три потврђена пројекта)  

 

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):     

СЕДИШТЕ   

АДРЕСА:    

ТЕЛЕФОН:    

МАТИЧНИ БРОЈ:     

ПИБ:   
 

Инвеститор (Наручилац) 

  издаје 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
 

(уписати назив и седиште понуђача) 

да је у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење понуда у 

овој јавној набавци) израдио Урбанистичке пројекте са Идејним решењем пословних 

објеката и/или јавних објеката високоградње /школе, хотели, болнице, домови 

ученика, домови студената, домови старих лица и  управне зграде у површини од 

................................................ то: 

 
1. по  Уговору  бр.  ...............  од  .................  године  у  периоду  од  .....................  до 

.....................,  ,  површине  ................................  м2,  потврђено  од  стране надлежног 

органа за послове урбанизма општине/града..................... решењем бр. ....................... 

2. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., , 

површине................................   м2,   потврђено   од   стране   надлежног   органа   за послове 

урбанизма општине/града..................... решењем бр. ....................... 

3. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 
површине................................   м2,   потврђено   од   стране   надлежног   органа   за послове 

урбанизма општине/града..................... решењем бр. ....................... 
 

 

У .............................  
М.П.  Законски заступник 

Инвеститора (Наручиоца) услуга 
 

Дана ............................. ............................................... 

 
НАПОМЕНА: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора (наручиоца) Понуђача. 

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег достављања 

инвеститорима (наручиоцима). 
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2) 5.3 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА 
 

ПОНУЂАЧ , 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 
 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

 

за потребе ове јавне набавке има радно ангажовано лице које је у претходних пет 

година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој јавној набавци) 

руководило израдом минимум са два потврђена Урбанистичка пројекта са Идејим 

решењем пословних објеката и/или јавних објеката високоградње    /школе, 

хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих лица и 

управне зграде/ најмање укупне бруто површине од 40 000 м2 

 

Име и занимање лица  . 

 

Доказује се доставом Решења о именовању тог лица за израду пројеката или уговора 

на основу кога је ангажован, као и пријаве надлежним фондовима у време израде 

пројекта. 
 

 
Место и датум М. П. Понуђач 

 
 

 

  
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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2)  5.4  ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА,   ТАБЕЛА  И  ОБРАЗАЦ  ПОТВДЕ  ЗА ИЗРАДУ 

ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА И /ИЛИ ПРОЈЕКАТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

/ПГД/ И ОБРАЗАЦ 
 

 

ПОНУЂАЧ , 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 
 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

 
 

да је у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој 

јавној набавци) на пословима Израде главних пројеката и /или Пројеката за 

грађевинску дозволу /ПГД/ израдио пројекте пословних објеката и/или јавних објеката 

високоградње /школе, хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих 

лица и управне зграде/ најмање укупне  бруто површине од 80. 000,00 м2 и то: 

 
 

Локација 

 

Врста објекта 

 

Површина објекта према 

пројекту 

Број уговора и 

Инвеститор 

 

Доказ у прилогу 

1     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

Израђеног пројекта 

према обрасцу 

2     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

3     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

4     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 
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5     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта према 

обрасцу 

6     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

7     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

8     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

 

 

 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
 

 

  
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА И /ИЛИ 

ПРОЈЕКАТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ /ПГД/ 

 

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):     

СЕДИШТЕ   

АДРЕСА:    

ТЕЛЕФОН:    

МАТИЧНИ БРОЈ:     

ПИБ:   
 

Инвеститор (Наручилац) 

  издаје 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
 

(уписати назив и седиште понуђача) 
да је у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој 

јавној набавци) на пословима Израде главних пројеката и /или Пројеката за 

грађевинску дозволу /ПГД израдио / израдио пројекте пословних    објеката    и/или    

јавних    објеката    високоградње    /школе, хотели, болнице, домови ученика, домови студената, 

домови старих лица и управне зграде/ најмање укупне бруто површине од 80 .000,00  м2 и то: 

и то: 
1. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., , 

површине ................................ м², потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 

2. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., , 
површине ................................ м², потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 

3. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

површине ................................ м², потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 

4. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 
површине ............................... м², потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 

5. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

површине ................................ м², потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 
 

У .............................  
М.П.  Законски заступник 

Инвеститора (Наручиоца) услуга 
 

Дана ............................. ............................................... 

Напомена: Образац се може копирати 
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2) 5.5 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ ДА ЈЕ ИЗРАДИО ПРОЈЕКТЕ 

МИНИМУМ 1/ЈЕДНОГ/ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА И/ИЛИ ЈАВНОГ ОБЈЕКТА 

ВИСОКОГРАДЊЕ /ШКОЛЕ, ХОТЕЛИ, БОЛНИЦЕ, ДОМОВИ УЧЕНИКА, 

ДОМОВИ СТУДЕНАТА, ДОМОВИ СТАРИХ ЛИЦА И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ, ИЛИ 

КОМПЛЕКСА ПОБРОЈАНЕ НАМЕНЕ / НАЈМАЊЕ БРУТО ПОВРШИНЕ ОД  

40.000,00 М2 
 

ПОНУЂАЧ , 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 
 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

 

да је у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој 

јавној набавци) на пословима Израде главних пројеката и /или Пројеката за 

грађевинску дозволу /ПГД/ израдио минимум 1/један/ пројекат пословног објекта и/или 

јавног објекта високоградње /школе, хотели, болнице, домови ученика, домови студената, 

домови старих лица и управне зграде, или комплекса побројане намене/ најмање бруто површине 

од 40.000,00м2 и то: 

 
 

Локација 

 

Врста објекта 

 

Површина објекта према 

пројекту 

Број уговора и 

Инвеститор 

 

Доказ у прилогу 

1     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

Израђеног пројекта 

према обрасцу 

2     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

3     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

 

 
Место и датум М. П. Понуђач 

 
 

 

  
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА И /ИЛИ 

ПРОЈЕКАТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ /ПГД/ ЗА ЈЕДАН ПРОЈЕКАТ 

БРУТО ПОВРШИНЕ НАЈМАЊЕ 40.000,00 М2 

 

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):     

СЕДИШТЕ   

АДРЕСА:    

ТЕЛЕФОН:    

МАТИЧНИ БРОЈ:     

ПИБ:   
 

Инвеститор (Наручилац) 

  издаје 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
 

(уписати назив и седиште понуђача) 
да је у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој 

јавној набавци) ) на пословима Израде главних пројеката и /или Пројеката за 

грађевинску дозволу /ПГД/ израдио пројекте пословних објеката и/или јавних објеката 

високоградње /школе, хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих 

лица и управне зграде / најмање укупне бруто површине од 40 000 м2 и то: 

и то: 

 
1. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., , 

површине ................................ м², потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 

2. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., , 
површине ................................ м², потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 
 

 

 

У .............................  
М.П.  Законски заступник 

Инвеститора (Наручиоца) услуга 
 

Дана ............................. ............................................... 

 
НАПОМЕНА: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора (наручиоца) Понуђача. 

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег достављања 

инвеститорима (наручиоцима). 
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2) 5.6 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ДА НА 

ПОСЛОВИМА ИЗРАДЕ ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА И /ИЛИ ПРОЈЕКАТА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ /ПГД/ ИЗРАДИО ПРОЈЕКТЕ ЧИЈА 

ПРОЈЕКТАНТСКА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ,ПОТВРЂЕНА ОД СТРАНЕ 

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ, ИЗРАЂЕНИХ ПРОЈЕКТА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 

И/ИЛИ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ /ШКОЛЕ 

,ХОТЕЛИ,БОЛНИЦЕ,ДОМОВИ УЧЕНИКА , ДОМОВИ СТУДЕНАТА, ДОМОВИ 

СТАРИХ ЛИЦА И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ/ НАЈМАЊЕ 1.000.000.000,00 РСД/ ЈЕДНА 

МИЛИЈАРДА ДИНАРА/ 
 

 

ПОНУЂАЧ , 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 
 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

 

да је у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој 

јавној набавци) на пословима Израде главних пројеката и /или Пројеката за грађевинску 

дозволу /ПГД/ израдио пројекте чија је пројектантска предрачунска вредност,потврђена од 

стране Техничке контроле, израђених пројекта пословних објеката и/или јавних објеката 

високоградње /школе, хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих 

лица и управне зграде/ најмање 1.000.000 000,00 РСД/ једна милијарда динара/ и то: 

 
 
 

Локација 

 
 

Врста објекта 

 

Пројектантска 

предрачунска 

вредност,потврђена од 

стране Техничке контроле 

 
Број уговора и 

Инвеститор 

 
 

Доказ у прилогу 

1     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

Израђеног пројекта 

према обрасцу 

2     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

3     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 
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4     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

5     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

6     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

7     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

8     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

 

 

 

 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
 

 

  
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИЗРАДЕ ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА И 

/ИЛИ ПРОЈЕКАТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ /ПГД/- 

ПРОЈЕКТАНТСКА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ,ПОТВРЂЕНА ОД 

СТРАНЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 

 

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):     

СЕДИШТЕ   

АДРЕСА:    

ТЕЛЕФОН:    

МАТИЧНИ БРОЈ:     

ПИБ:   
 

Инвеститор (Наручилац) 

  издаје 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
 

(уписати назив и седиште понуђача) 
да је у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење понуда  у 

овој јавној набавци) ) на пословима Израде главних пројеката и /или Пројеката 

за грађевинску дозволу /ПГД/ израдио пројекте чија је пројектантска предрачунска 

вредност,потврђена од стране Техничке контроле, израђених  пројекта пословних 

објеката и/или јавних објеката високоградње /школе, хотели, болнице, домови 

ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/, износи 

 динара и то: 

 
1. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., , 

вредности ................................ РСД, потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 

2. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., , 

вредности ................................ РСД, потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 

3. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., , 
вредности ................................ РСД, потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 

4. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., , 
вредности ................................ РСД, потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 

У ............................. 

М.П.  Законски заступник 

Инвеститора (Наручиоца) услуга 

 

Дана ............................. ............................................... 
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НАПОМЕНА: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора (наручиоца) Понуђача. 

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег достављања 

инвеститорима (наручиоцима). 

 

 

 

2) 5.7 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ДА ЈЕ ИЗРАДИО 

ГЛАВНЕ ПРОЈЕКТЕ И/ИЛИ ПРОЈЕКТЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ /ПГД/ 

ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ 

/ШКОЛЕ, ХОТЕЛИ, БОЛНИЦЕ, ДОМОВИ УЧЕНИКА, ДОМОВИ СТУДЕНАТА, 

ДОМОВИ СТАРИХ ЛИЦА И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ/ У ВРЕДНОСТИ ОД НАЈМАЊЕ 

95.000.000,00 РСД/ ДЕВЕДЕСЕТПЕТМИЛИОНА ДИНАРА/ НА ДАН 

ИСПОСТАВЉАЊА ОКОНЧАНЕ СИТУАЦИЈЕ ИЛИ ЗАДЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 
 

ПОНУЂАЧ , 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

да је у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој 

јавној набавци) израдио Главне пројекте и /или Пројекте за грађевинску дозволу /ПГД/ 

пословних објеката и/или јавних објеката високоградње /школе, хотели, болнице, домови 

ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ у вредности од најмање 

95.000.000,00 РСД/ деведесетпетмилиона динара/ на дан испостављања окончане ситуације 

или задње привремене ситуације и то: 

 

 
Локација 

 
Врста објекта 

 

Вредност (дин.) 

Израђеног Главног пројекта 

или ПГД-а 

 

Број уговора и 

Инвеститор 

 
Доказ у прилогу 

1     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

Израђеног пројекта 

према обрасцу 

2     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 
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4     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

5     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

6     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

7     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

8     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

израђеног пројекта 

према обрасцу 

 

 

 
Место и датум М. П. Понуђач 

 
 

 

  
 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИЗРАДЕ ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА И 

/ИЛИ ПРОЈЕКАТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ /ПГД/ ЧИЈА ЈЕ 

ВРЕДНОСТ НАЈМАЊЕ 95. 000 .000,00 РСД/ ДЕВЕДЕСЕТПЕТМИЛИОНА 

ДИНАРА/ 

 

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):     

СЕДИШТЕ   

АДРЕСА:    

ТЕЛЕФОН:    

МАТИЧНИ БРОЈ:     

ПИБ:   
 

Инвеститор (Наручилац) 

  издаје 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
 

(уписати назив и седиште понуђача) 
да је у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој 

јавној набавци) израдио Главне пројекте и /или Пројекте за грађевинску дозволу 

/ПГД/ пословних објеката и/или јавних објеката високоградње /школе, хотели, болнице, 

домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ у вредности 

од                        динара на дан испостављања окончане ситуације или задње 

привремене ситуације и то: 

1. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., , 
вредности ................................ РСД, потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 

2. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 
, вредности ................................ РСД, потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 

3. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 
, вредности ................................ РСД, потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 

4. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

, вредности ................................ РСД, потврђено од стране Вршиоца техничке 

контроле.......................................... Коначним извештајем бр. ........................................... 
 

 

 

У .............................  
М.П.  Законски заступник 

Инвеститора (Наручиоца) услуга 
 

Дана ............................. ............................................... 
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НАПОМЕНЕ: 
Образац потврде се доставља од сваког инвеститора (наручиоца) Понуђача. Овај образац  из 

Конкурсне документације се може копирати ради бржег достављања инвеститорима 

(наручиоцима). 

Понуђач доказује свој пословни капацитет потврдама Наручиоца, у којима мора бити 

наведен предмет уговора, број и датум закључења уговора, уговорена вредност и година 

извршења уговора и констатација да је пројекат прихваћен од надлажног органа, односто 

вршиоца техничке контроле. 

 
 

2) 6 ДОКАЗИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

Доказивање траженог техничког капацитета врши се: 

 књиговодственим аналитичким картицама основних средстава (са јасно 

означеним позицијама на којима се налази предметна опрема - подвлачењем 

или заокруживањем предметне позиције); 

 пописном листом основних средстава за 2018. годину (са јасно означеним 

позицијама на којима се налази предметна опрема - подвлачењем или 

заокруживањем предметне позиције), потписаном од стране овлашћеног лица 

понуђача; 

 Уговорима о стицању права својине на средствима или Рачунима; 

 Уговорима о лизингу (уколико се ради о лизингу); 

 Уговорима о закупу (уколико се ради о закупу); 
 

Докази које Понуђач доставља морају бити такви да на основу њих Наручилац може 

недвосмислено утврдити да Понуђач располаже техничким капацитетом 

одговарајућих карактеристика (дефинисаних овом Конкурсном документацијом). 

Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да чланови групе понуђача 

заједно испуњавају услове у погледу техничког капацитета. 
 

 

 
 

Место и датум Понуђач 
 М. П. 

 
 

 
 

(потпис овлашћеног лица) 
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2) 6 ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

Понуђач изјављује да поседује кадровски капацитет захтеван овом Конкурсном 

документацијом и у том смислу пружа следеће доказе: 

 

 За инжењере са важећом лиценцом ИКС доставља фотокопије лиценци ИКС, 

Потврде о важењу тих лиценци и доказе о радном ангажовању лица за која су 

достављене лиценце и потврде о важењу лиценци (пријаве надлежном фонду, 

уговоре о радном ангажовању – уговор о радном односу, уговор о 

привременим и повременим пословима и уговор о делу). 

 извод из појединачне пореске пријаве за месец децембар 2018. године са 

прегледом свих запослених што је доказ о броју запослених. 

 

Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског капацитета 

треба да испуњавају чланови групе понуђача заједно. 
 

 

 

 
 

Место и датум Понуђач 
 М. П. 

 
 

 
 

(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 и понуде лица која имају седиште у другој држави 

 

Понуде се подносе на српском језику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у 

другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач 

доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

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 печатом, а 

овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне документације 

да потпише и потпис овери печатом, на сваком предвиђеном месту у 

Конкурсној документацији. Уколико понуђач не поступи на описани начин, 

понуда ће бити одбијена због битног недостатка. 

 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. 



Конкурсна документација Део1 страна 37 oд 66 

 

 

 

Грађевинска дирекција Србије                ВЈН 01/19  

 

 

 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 

јавну набавку у отвореном поступку –услуге ВЈН бр. 01/19– НЕ 

ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса 

понуђача. 

 Конкурсна документација је доступна на интернет страни наручиоца и Порталу 
јавних набавки. 

 

3) 3 Партије 

Јавна набавка није обликована у партије. 

 

3) 4 Понуда са варијантама 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

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 подизвршилац, нити да учествује у више 

заједничких понуда. 

Напомена: Под термином „Извршилац“ у смислу ове јавне набавке 

подразумевају се лица којима ће бити додељен уговор о овој јавној набавци, 

односно ти термини одговарају термину „Добављач“ из члана 3. став 1. тачка 

7. Закона о јавним набавкама. 

 

3) 7 Подизвршиоци (подизвођачи) 

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

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвршиоцу, 

а који не може бити већи од 50 %. 

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

обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, 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 ову јавну 
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набавку није предвиђена, за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача). 
 

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 попуњавањем 

одговарајућег обрасца из одељка 4. 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: 

 

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

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

предвиђено у овој конкурсној документацији; 

4. понуђачу који ће издати рачун; 

5. рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

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

 

3. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 

75, став 1, тач 1) до 4) Закона, а додатне услове онако како је дато у овој 

Конкурсној документацији. 

 

 

3) 9 Финансијско обезбеђење 

 

Трошкове издавања банкарских гаранција сноси понуђач. Све Банкарске гаранције 

предвиђене у конкурсној документацији морају имати следеће карактеристике: 

 поднета Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. 

 поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да провери 
бонитет те банке код Народне банке Србије. 

 

Банкарске гаранције/Средства обезбеђења које/а су обавезни део ове Конкурсне 

документације су: 
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Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља у висини од 5% 

понуђене цене без ПДВ. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање 60 дана од 
отварања понуда или до достављања банкарске гаранције за добро и 
квалитетно извршење посла (за изабраног Понуђача). 

 
Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење уговорених услуга 

/ Депозит за добро и квалитетно извршење уговорених услуга 
 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 

квалитетно извођење услуга у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, а у року 

од пет (5) дана од дана увођења Извршиоца у посао, сагласно овој Конкурсној 

документацији. Рок трајања ове Банкарске гаранције је 60 дана дужи од дана 

завршетка уговорених услуга. 

 

Извршилац ће као гаранцију за добро и квалитетно извођење  услуга  прихватити да 

Наручилац задржава депозит од десет процената (10%) од вредности сваке 

привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет процената (10%) од 

укупно уговореног износа који треба да се плати Извођачу након издавања Потврде 

о Завршетку услуга, уз окончану ситуацију. 

 

Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извршење послова, 

на захтев Извршоца могу се заменити Банкарском гаранцијом за добро и квалитетно 

извршење послова у износу од 10% вредности уговореног посла, у свим фазама 

извршења уговореног посла. 

 

Вредност за неизвршен и/или лоше извршен уговорени посао, чије недостатке 

Извршилац није отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће 

отклонити ангажовањем другог извршиоца и наплатити из депозита или банкарске 

гаранције за добро и квалитетно извршење послова. 

 

Средства депозита као гаранција за добро и квалитетно извршење уговореног посла 

не подлежу валоризацији и обрачуна камата, те ће бити исплаћена Извршиоцу у 

номиналном износу. 

 
3) 10 Валута 

 

Цена се у јавној набавци изражава у динарима. (РСД) 
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3) 11 Начин означавања поверљивих података у понуди 
 

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 пријава 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. Подаци потребни за оцену понуда у овој јавној набавци не могу бити тајни. 

 

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

1. Заинтересовано лице може, у складу са Законом, искључиво 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 понуде електронски (e-mail), 

непосредно или поштом, на адресу Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, 

Београд, уз напомену ''Објашњења у вези поступка јавне набавке у отвореном 

поступку ВЈН број 01/19.“ 

2. У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан да у року од три 

дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

 

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

1. 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 подизвршиоца у 
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документацију која је доказ за испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке. 

2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 

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

промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива 

учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не 

произлази из природе поступка јавне набавке. 

 

3) 14   Исправка рачунских грешака 

1. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања понуда. 

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 рангирање понуде. 

 

3) 16 Начин комуникације у јавној набавци 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно 

путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 

Наручиоца на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

Електронска адреса Наручиоца је office@gds.rs“. 
 

3) 17 Критеријум и додатни критеријум за доделу уговора 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

mailto:office@gds.rs
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I ) ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА КОЈИ СЕ БОДУЈУ СА ДОДЕЉЕНИМ БРОЈЕМ 

ПОНДЕРА: 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА / Цена за израду Идејног решења –ИДР/       пондера=60 

1. Понуде које имају најнижу цену добијају максималан број предвиђених пондера 

2. Остале понуде добијају сразмеран број пондера једнак: 

- количнику најниже цене и понуђене цене помножене са додељеним бројем 

пондера. 
 

2. РОК И ДИНАМИКА ЗАВРШЕТКА УСЛУГА  / Рок за израду ИДР/ пондера=40 

минимални рок за ИДР - 30 дана добија 40 пондера 

максимални рок за ИДР - 60 дана добија 0 пондера 

Међувредности/ број пондера/ одређују се линераном интерполацијом између екстремних 

вредности,по формули ( 40/30) *( 60-n ) где је n=број дана из односне понуде 

 

                      УКУПАН БРОЈ  ПОНДЕРА =100 

 

II ) БОДОВАЊЕ ПОНУДА ВРШИ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН : 

 

Збир пондера износи 100. Избор између достављених понуда, Наручилац спроводи тако 

што их рангира на основу наведених критеријума и пондера одређених за те критеријуме. 

 
Додатни критеријум који се примењује у случају истог броја пондера: нижа 

понуђена цена. 
 

3) 18 Накнада за коришћење патената 
 

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

интелектуалне својине сноси Понуђач. 
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3) 19 Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права из члана 148. Закона може да поднесе понуђач, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку 

јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 

наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако 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 седам 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 десет 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: 120.000,00 динара. 

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. 

Закона о јавним набавкама 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. 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: 

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

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); 

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

број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

шифру плаћања: 153 или 253; 

позив на број: ВЈН 01/19; 

сврха:ЗЗП ; број или другa ознакa јавне набавке на коју се односи поднети 

захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 

прималац : буџет Републике Србије; 
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назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе; 

потпис овлашћеног лица Банке. 

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 таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата републичке административне таксе. 

 

место и датум М. П. Понуђач 

 
 

 

  
 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВЈН 01/19 

 
4) 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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4) 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ 

 

Напомене: Образац попуњава и подизвршиоц/и. За тачност података гарантује 

понуђач, односно солидарно понуђачи из групе понуђача. Образац се може 

копирати. 

 
 

НАЗИВ ПОДИЗВРШИОЦА    
 

АДРЕСА     
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:    
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:   
 

ТЕЛЕФОН:   
 

ТЕЛЕФАКС:   
 

ПОРЕСКИ БРОЈ:    
 

МАТИЧНИ БРОЈ:    
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:    
 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА:    
 

 

 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
 

 

  
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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4) 3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Рок важења понуде је _  календарских дана од дана отварања 

понуде. 
 

 

 
 

место и датум Понуђач 
 М. П. 

 
 

 
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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4) 4. ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Укупна уговорена вредност ове јавне набавке, а сагласно овој Конкурсној 

документацији, износи: 

 
Укупна цена израде ИДР:  динара без ПДВ 

словима:   динара 

Укупна цена израде ИДР:  динара са ПДВ 

словима:   динара 

 

 
Припремни радови и израда 3Д модела не исказују се посебно, већ су укључени у 

предходне групације услуга. 

У цену пружање услуга су укључени: цена радне снаге и средстава за рад, као и сви 

други предвиђени и непредвиђени трошкови који се посебно не наводе у овој 

конкурсној документацији. 

Начин плаћања је детаљно дат у Делу 2 Конкурсне документације за ВЈН 01/19 и 

њен је обавезан елемент. 

Рок за завршетак целокупног посла је     

календарских дана од дана увођења у посао сагласно овој конкурсној документацији, 

с тим што не може бити дужи од 60 календарских дана.  

Време које је утрошено на дефинисање програмског решења објекта и Пројектног 

задатка, преглед и усаглашавање документације са Корисником услуга, као и на 

спровођење процедура од стране надлежних институција, не урачунава се у овај  рок. 
 

 

Начин увођење у посао извршиоца од стране наручиоца дефинисан је у Делу 2 ове 

конкурсне документације. 
 

 

место и датум Понуђач 

М. П.  

  

 
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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4) 5. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВРШИОЦУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВРШИОЦА 

 
1. Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвршиоцу 

износи  %, односно  динара 

 

2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца јесте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Важне напомене: 

 Наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне 

набавке. Морају се прецизирати услуге по позицијама које изводи сваки 

поједини подизвршилац. 

 Овај образац се може фотокопирати, уколико нема довољно места за 

његово попуњавање. 
 

 
Место и датум Понуђач 

 М. П. 

 
 

 

 
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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4) 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СМИСЛУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

Под материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је приликом 

сачињавања ове понуде поштовао обавезе које проистичу 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. 
 

 

 

 
 

Место и датум Понуђач 
 М. П. 

 
 

 
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Укупна уговорена вредност ове јавне набавке, а сагласно овој Конкурсној 

документацији, износи: 

 

Укупна цена израде ИДР:  динара без ПДВ 

словима:   динара 

Укупна цена израде ИДР:  динара са ПДВ 

словима:   динара 

 
 

 
место и датум Понуђач 

 М. П. 

 
 

 
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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5)1 ОБРАЗАЦ ЦЕНА ЗА РАДНУ СНАГУ ПО ГРУПАМА: 

 
 

- одговорни урбаниста ВСС............................................................  дин/час 

 

- одговорни пројектант ВСС............................................................ дин/час 

 

Фактор режијских трошкова је .................................................. 

 

Упутство: Све цене из обрасца за радну снагу дати без урачунатог ПДВ-а. 
 

 
Место и датум Понуђач 

 М. П. 

 
 

 
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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6) МОДЕЛ УГОВОРА 

(попуњава понуђач) 

 

Уговорне стране: 

 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. 

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: Израда Идејног решења за објекат Пореске управе на 

локацији „Земунске капије“ у Земуну, а све сагласно Конкурсној 

документацији Наручиоца за јавну набавку под ознаком ВЈН 01/19. 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

1. да је Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку ВЈН 01/19; 

2. да је Извршилац, у поступку јавне набавке ВЈН 01/19, доставио понуду која 

је код Наручиоца заведена под бр.  од  године; 

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

01/19 прихватио понуду Извршиоца 

 

ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 
 

Члан 2. 

Све речи и изрази у овом Уговору дефинисани су у Делу 2 Услови за уговарање - 

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 01/19 – Речник термина, изузев 

када смисао текста захтева другачије. 
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ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 
 

Члан 3. 
 

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 
 

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 а у вези са 

предметом јавне набавке. 
 

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

модификују. 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 4. 
 

Наручилац уступа, а Извршилац се обавезује да изврши израду Идејног решења за 
објекат Пореске управе на локацији „Земунске капије“ у Земуну, све сагласно 
Конкурсној документацији Наручиоца за јавну набавку под ознаком ВЈН 01/19. 

Извршилац прихвата да пуним капацитетом  изврши све услуге и уговорне обавезе 

у свему сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 01/19, својој 

понуди и овом уговору. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
 

Члан 5. 
 

Извршилац је дужан да изведе све услуге и радове по уговореном квалитету и  року, 

да изведе радове у свему према Конкурсној документацији, усвојеној динамици 

активности, законима, техничким прописима, стандардима и правилима струке и по 

налогу Наручиоца. 
 

Члан 6. 
 

Потписом Уговора Извршилац потврђује да је упознат са свим битним елементима 

и описима потребним за извршење свих уговорених обавеза, те не може накнадно 
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истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или 

продужетак рока завршетка уговорених обавеза. 

Извршилац се обавезује да све уговорене обавезе изврши квалитетно, по правилима 

струке и у уговореном року, а у свему сагласно условима из Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 01/19. 

Извршилац преузима пуну одговорност за услуге од почетка њиховог извођења до 

примопредаје. 

 

Извршилац   се обавезује   да   изради    Техничку документацију   која   је   предмет  

ове   Конкурсне   документације.   Са   израдом   ће   отпочети   након   што добије  

налог  Наручиоца  у писаној  форми  чиме  се  сматра  да  је  Извршилац уведен у 

посао, тј. да је започео извршење уговореног посла. 

 

Извршилац је у обавези да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца у току 

пројектовања. 

Након завршетка израде Техничке документације и прегледа исте од стране стручног 

тима Наручиоца, Наручилац доставља Техничку документацију будућем Кориснику 

на сагласност. У случају да Корисник констатује извесне примедбе, Извршилац је у 

обавези да их отклони у року од седам (7) дана од дана писаног обавештења о 

наведеним примедбама. 

Извршилац је у обавези да стручним и квалитетним извршењем посла обезбеди 

верификацију Идејног решења од стране Комисије за планове Скупштине града 

Београда. 

У случају да се констатују извесне примедбе на урађено Идејно решење од стране 

Комисије за планове, Извршилац ће исте отклонити у року од седам (7) дана од дана 

приспећа писаног акта у коме се констатују наведене примедбе. 

Тек тада ће Наручилац бити у могућности да прихвати Техничку документацију која 

је предмет ове конкурсне документације. 

Извршилац нема право да документацију из претходног става даје трећем лицу, без 

претходног одобрења Наручиоца у писаној форми. 

 

Извршилац је у обавези да учествује у коначном обрачуну и примопредаји услуга. 

Све обавезе Извршиоца детаљно су описане у члану Делу 2 Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 01/19. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да Извршиоца уведе у посао на начин описан у Делу 2. 

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 01/19. 

 

Наручилац је обавезан да врши плаћања Извршиоцу у свему сагласно овом уговору 

и Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 01/19. 
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Наручилац и Корисник услуга ће учествовати у поступку креирања и коначној  

верификацији Идејног решења. 

 
 

ЦЕНА 

 

Члан 8. 

Укупна уговорена вредност ове јавне набавке, а сагласно овој Конкурсној 

документацији, износи: 

 
Укупна цена израде ИДР:  динара без ПДВ 

словима:   динара 

Укупна цена израде ИДР:  динара са ПДВ 

словима:   динара 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 9. 

Доспели износ за плаћање по привременим ситуацијама исказује се према проценту 

тј. степену готовости услуга датих по уговореним позицијама специфицираним у 

Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 01/19. 

 

Матрица за утврђивање процентуалног учешћа одређене позиције одређује се као 

количник вредности те позиције и укупно уговорене вредности посла. На овај начин 

формирана матрица верификује се потписима руководиоца израде техничке 

документације (извршиоца) и руководиоца стручног тима наручиоца.  

Производ процентуално исказаног степена готовости одређене позиције и постотка 

њеног учешћа у Матрици из претходног става овог члана даје вредност услуга 

изведених по месечним привременим ситуацијама. 

 

Привремене месечне ситуације, у шест оригиналних и истоветних примерака, 

Извршилац доставља Наручиоцу на преглед и оверу. У року од пет (5) дана од дана 

пријема привремене месечне ситуације Наручиоц ће извршити преглед, евентуалну 

корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу исте и свих шест примерака 

доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. Наручилац ће у року од пет (5) дана 

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу 

привремене месечне ситуације и три оверена примерка вратити Извршиоцу. 

Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће извршити 

у року до тридесет (30) дана од дана овере истих од стране Наручиоца. 
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По издавању Потврде о завршетку уговореног посла од стране Наручиоца, Окончану 

ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест 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 усаглашавање са Извршиоцем и оверу исте и свих шест 

примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од 5 (пет) дана 

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу 

окончане ситуације и три оверена примерка вратити Извршиоцу. Уговорна страна 

која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој Уговорној страни, своју 

обавезу извршиће у року до тридесет (30) дана од дана када је Наручилац извршио 

оверу истих. 

 

ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНИМ ПЛАЋАЊИМА 

 

Члан 10. 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 

уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог 

уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

вредности из члана 39. став 1. Закона, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену 

цене и других битних елемената уговора из објективних разлога и то: 

- Услед додатних захтева Корисника, након  првобитног дефинисања програмског 

решења и Пројектног задатка 

- Услед измене габарита објекта по било ком основу уз поштовање важеће регулативе, 

након претходног усвајања од стране Наручиоца 

 а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 

Процедура подношења захтева за додатним плаћањима детаљно је уређена у Делу 2. 

- Услови за уговарање Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 01/19. 

 

 

РОК 

 

Члан 11. 
 

Рок за завршетак целокупног посла је     

календарских дана од дана увођења у посао сагласно овој конкурсној документацији. 
 

Рок из става 1. овог члана битан је елемент уговора. 

Време које је утрошено на дефинисање програмског решења објекта и Пројектног 



Конкурсна документација Део1 страна 58 oд 66 

 

 

 

Грађевинска дирекција Србије                ВЈН 01/19 

 

задатка, преглед и усаглашавање документације са Корисником услуга, као и на 

спровођење процедура од стране надлежних институција, не урачунава се у овај  рок. 

 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Члан 12. 

 

Извршилац ће, у року од десет (10) дана од дана потписивања Уговора, поднети на одобрење 

Наручиоцу предлог Динамичког плана извршења услуга из предмета Јавне Набавке у 

писаној и електронској форми урађен толико детаљно да Наручиоцу омогући одобрење 

Динамичког плана. Одобрени Динамички план извођења Припреминх радова и израде 

Техничке документације, који је саставни део Уговорне документације, приказује време 

почетка, време завршетка и трајања израде Техничке документације. Саставни део 

динамичког плана је план финансијске реализације по позицијама или групацијама услуга 

из предмета Јавне набавке, по месецима и по завршетку одређених фаза посла. 

 

 

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ 

 

Члан 13. 

Извршилац се обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 11. овог 

уговора или неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу два промила (2‰) од 

укупне вредности изведених услуга по коначном обрачуну за сваки дан закашњења, 

с тим да укупан износ уговорне казне не пређе десет процента 10% (десет процената) 

укупне вредности изведених услуга по коначном обрачуну. 

Уколико из било којих разлога уговорне стране не сачине коначни обрачун, 

Извршилац се обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 11. овог 

уговора или неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу два промила (2 ‰) од 

уговорене вредности услуга из члана  8. овог уговора за сваки дан закашњења, с тим 

да укупан износ уговорне казне не пређе десет процента 10% (десет процената) 

наведене уговорене вредности услуга. 

Вредност за неизвршен и/или лоше извршен уговорени посао, чије недостатке 

Извршилац није отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће 

наплатити из депозита или Банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење 

посла. 

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог 

испуњавања уговорених обавеза Извршиоца већа од уговорених пенала, Наручилац 

ће захтевати, поред уговорених пенала, накнаду штете која прелази износ уговорне 

казне и има право да, након обавештавања Извршиоца у писаној форми о стварно 

насталој штети, уради следеће: 

- Да наплати штету из Гаранције за добро и квалитетно извршење 

уговореног посла 

- Да раскине Уговор 
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ОСИГУРАЊЕ УСЛУГА И ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОДГОВОРНОСТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И 

ИЗГРАДЊИ 

 

Члан 14. 

Извршилац је дужан да достави полису осигурања од професионалне одговорности 

лица које обавља послове израде техничке документације у складу са Законом о 

планирању и изградњи (члан 129а), дужан је да исту достави најкасније у року од 20 

дана од дана обостраног потписа уговора. 

 
Полиса осигурања мора да гласи за конкретну техничку документацију која је 

предмет уговарања по овој конкурсној документацији, на износ осигуране суме од 

50.000 € (евра) у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 

Србије, са релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу 

не већем од 10% до максималног износа од 50.000 € (евра) у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, на дан наступања 

штетног догађаја. која покрива рок почевши од дана увођења у посао тј. заводног 

датума Записника о увођењу у посао и 60 дана дуже од истека уговореног рока 

израде техничке документације, подразумевајући и плаћање накнаде за евентуалне 

штетне последице настале и приликом извођења и експлоатације објекта који је 

предмет техничке документације, а које настану услед учињених пропуста за време 

трајања осигурања. Уколико Извршилац Наручиоцу не достави полису осигурања у 

дефинисаном року, Наручилац има право на једнострани раскид уговора. 

 
Извршилац је дужан да, уколико дође до продужетка рока извршења посла, продужи 

полису осигурања под истим условима као код увођења у посао. Наручилац, до 

достављања продужене полисе осигурања, неће оверити достављене ситуације и 

исте ће неоверене вратити Извршиоцу, у року од 8 дана од дана пријема ситуације. 

Ако Извршилац не достави продужене полисе осигурања Наручилац може да 

једнострано раскине Уговор и активира средства обезбеђења по овом Уговору. 

 

Полиса мора да има клаузулу да је осигуравајућа кућа, у случају прекида полисе пре 

истека важења полисе из било ког разлога, обавезна да о томе обавести Грађевинску 

дирекцију Србије. 

 

Образац Изјаве о обезбеђењу полисе осигурања од професионалне одговорности 

налази се Делу 2 Конкурсне документације ВЈН 01/19. 
 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 15. 
 

Средства обезбеђења за добро и квалитетно извршење посла могу бити банкарска 
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гаранција за добро и квалитетно извршење посла и депозит. 

Извршилац као гаранцију за добро и квалитетно извршење посла, уместо Банкарске 

гаранције, прихвата да Наручилац задржава депозит од десет процената (10%) од 

вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет 

процената (10%) од вредности стварно изведених услуга. 

Уколико је изабрано средство обезбеђења депозит, средства задржаног депозита за 

добро и квалитетно извођење услуга биће враћена Извршиоцу у року од четрнаест 

(14) дана од дана издавања Потврде о завршетку услуга, у номиналном износу. 

Вредност за неизведене и/или лоше изведене услуге, чије недостатке Извршилац 

није отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће отклонити 

ангажовањем другог извршиоца и наплатити из задржаног депозита, или 

активирањем Банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење услуга. 
 

 

 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 
 

Члан 16. 
 

Извршилац је уз своју понуду доставио Наручиоцу Споразум заведен код водећег 

члана Групе понуђача   Извршиоца под  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 ВЈН 

01/19 и Закону. 
 

Чланови Групе Понуђача су: 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.    

6.   

7.    
 

У Споразуму из претходног става овог члана уговорено је: 

 

 

 

 

 

(назив и седиште) 

(назив и седиште) 

(назив и седиште) 

(назив и седиште) 

(назив и седиште) 

(назив и седиште) 

(назив и седиште) 
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да је лице овлашћено од стране групе понуђача за подношење понуде и заступање 

групе понуђача у јавној набавци Наручиоца ВЈН 01/19: 

  (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 дати Наручиоцу Банкарске 

гаранције у складу са овим уговором: 

  (назив и седиште члана групе понуђача) 

 

 
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  (назив и седиште) је одговоран 

за следеће послове:     
 

Члан групе понуђача  (назив и седиште) је одговоран 

за следеће послове:     
 

Члан групе понуђача  (назив и седиште) је одговоран 

за следеће послове:     
 

Члан групе понуђача  (назив и седиште) је одговоран 

за следеће послове:     
 

Члан групе понуђача  (назив и седиште) је одговоран 
за следеће послове:     

 

Члан групе понуђача  (назив и седиште) је одговоран 

за следеће послове:     
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Члан групе понуђача  (назив и седиште) је одговоран 

за следеће послове:     
 

 

Члан групе понуђача који комуницира са Наручиоцем је: 

   (назив и седиште). 
 

НАПОМЕНА: 

Овај члан Модела уговора попунити само уколико је Извршилац Група понуђача. 
 

 

ПОДИЗВРШИОЦИ 

 

Подизвршиоци су: 

 

 
Члан 18. 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

(назив и седиште) 

(назив и седиште) 

(назив и седиште) 

(назив и седиште) 

(назив и седиште) 

(назив и седиште) 

(назив и седиште) 
 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација Део1 страна 63 oд 66 

 

 

 

Грађевинска дирекција Србије                ВЈН 01/19 

 

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 %:  . 

Подизвршилац 6. :     

врши следеће услуге/радове:    

што износи %:  . 

Подизвршилац 7. :     

врши следеће услуге/радове:    

што износи %:  . 

 

Проценат вредности услуга који је поверен подизвршиоцима износи укупно 

  % укупне вредности услуга. 

 

НАПОМЕНА: 

Овај члан Модела уговора попунити само уколико је део јавне набавке Извршилац 

поверио Подизвршиоцима. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 19. 

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извршиоцем 

покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извршилац пренесе или 

уступи Уговор, без сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је 

Извршилац : 

- одустао од Уговора; 

- без разумног оправдања пропустио да почне извршење уговорних обавеза или 

задржава њихово напредовање након истека петнаест (10) дана од дана 

добијања писаног упозорења Наручиоца; 

- није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у року из члана 12. овог 
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уговора; 

- упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 

извршава уговрне обавезе у складу са Конкурсном документацијом за ВЈН 

01/19, или стално или свесно занемарује да извршава своје обавезе; 

- пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног 

органа да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извршење 

уговорних обавеза, односно извршења услуга; 

- без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 

- добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке;  

- правно онемогућен да изврши уговорени посао; 

- извршио организационе измене којима се мења његов правни субјективитет; 

- пропустио да достави тражене гаранције и/или осигурање, на начин и у 
роковима како је то дефинисано овим уговором; 

- дуже од 30 дана је инсолвентан, рачунајући од дана закључења овог уговора. 

 

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. 

 

Члан 20. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају 
споразумно преко својих овлашћених представника. 

 

Члан 21. 

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну 

набавку ВЈН 01/19, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона 

о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи и других прописа којима је 

регулисана материја овог уговора. 

 

Члан 22. 

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних и равноправних примерака, од којих 

по 4 (четири) задржава свака уговорна страна. 

За случај спора надлежан је Привредни суд у Београду. 
 
 

Место и датум Понуђач 
 М. П. 

 
 

 
 

(потпис овлашћеног лица) 
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7) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац је у обавези да Понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава 

обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 
 

 

 

 
 

место и датум Понуђач 
 М. П. 

 
 

 

 
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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8) ИЗЈАВА О НEЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Овим изјављујем и потврђујем под пуном материјалном и  кривичном одговорношћу 

да је Понуђач    

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима  или заинтересованим 

лицима. 

 

Важне напомене: 

 У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној 

понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за 

заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 

конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 

меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је Понуђач, 

односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. 

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у 

смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 
 

 

 
 

Место и датум Понуђач 
 М. П. 

 
 

 
 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Ова страна Конкурсне документације /Изјава о независној понуди/ се може 

копирати ако понуду подноси група понуђача. 
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9) КОНТАКТ НАРУЧИОЦА 

 
 

Контакт особе Наручиоца су: 

 

Бојана Живковић, дипл.инж.арх. тел. 011/3209-835 

и Саша Пантелић, дипл.правник, тел. 011/3209-866, 

 

радним даном од 09:00 до 15:00 часова. 
 

 

 

 
 

место и датум Понуђач 
 М. П. 

 
 

 
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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ДЕО 2 
 

УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ 

 
 

за Израду Идејног решења за објекат Пореске управе на 

локацији „Земунске капије“ у Земуну 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фебруар, 2019. године 
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2.1 ОПШТИ УСЛОВИ 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.    ДЕФИНИЦИЈА И ТУМАЧЕЊА  

Члан 2. ЗАКОН И ЈЕЗИК УГОВОР 

Члан 3. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ 

ДОКУМЕНАТА 

Члан 4.  ОБАВЕШТЕЊА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 

Члан 5. СТРУЧНИ ТИМ НАРУЧИОЦА 

Члан 6. АСИГНАЦИЈА 
Члан 7. ПОДИЗВРШИОЦИ 

 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 8. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

 

Члан 9. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ 

Члан 10. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Члан 11. КОНТРОЛА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Члан 12. ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

Члан 13 ВРЕДНОСТ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

ПОЧЕТАК РАДОВА И КАШЊЕЊА 

 

Члан 14. НАЛОГ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРЕНОГ 

ПОСЛА 

Члан 15. ПЕРИОД ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРЕНОГ ПОСЛА 
Члан 16. ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВРШЕЊА УГОВОРЕНОГ ПОСЛА 

Члан 17. КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УГОВОРЕНОГ ПОСЛА 

Члан 18. ПРЕКИД ИЗВРШЕЊА УГОВОРЕНОГ ПОСЛА 

 

ПЛАЋАЊЕ 

 

Члан 19. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 20. АВАНС 
Члан 21. ГАРАНЦИЈЕ И ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 22. РАЗЛИКА У ЦЕНИ 

Члан 23. МЕРЕЊЕ 

Члан 24. ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Члан 25. КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

Члан 26. КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ 

Члан 27. ПЛАЋАЊЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 
Члан 28. ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНИМ ПЛАЋАЊИМА 

 
 

ПРИХВАТАЊЕ ИЗВРШЕНОГ УГОВОРЕНОГ ПОСЛА 

 

Члан 29. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 30. ПРЕУЗИМАЊЕ ДЕЛА ИЗВРШЕНОГ УГОВОРЕНОГ ПОСЛА 

Члан 31. ПРИМОПРЕДАЈА 

 
 

ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ И РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 32. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ 

Члан 33. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ ОД СТРАНЕ 

ИЗВРШИОЦА 

Члан 34. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 35. ВИША СИЛА 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 36. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
 

ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
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О П Ш Т И У С Л О В И 
 

за Израду Идејног решења за објекат Пореске управе на 

локацији „Земунске капије“ у Земуну 
 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

 

1.1 Поједине речи и изрази дати у Општим условима, Конкурсној документацији и 

Уговору имају значење које је наведено азбучним редом у делу 2.4 - Речник 

термина ове Конкурсне документације, изузев када из смисла текста произилази 

нешто друго. 

 

1.2 Наслови из Општих услова неће се тумачити приликом тумачења Уговора. 

 

1.3 Тамо где смисао текста захтева, речи које су дате у једнини обухватају и 

множину и обрнуто. 

 

Тамо где смисао текста захтева, речи које су дате у мушком роду обухватају и 

женски род и обрнуто. 

 

Речи које се односе на лица запослена у вези са израдом пројеката односе се и на 

правна лица која она представљају. 

 

 

Члан 2. ЗАКОН И ЈЕЗИК УГОВОРА 

 

2.1 Уговорна документација је састављена на српском језику. 

 

2.2 Извршилац је дужан да израду Идејног решења /ИДР/ у даљем тексту - Техничку 

документацију израђује у складу са законима и подзаконским актима, прописима о 

изради техничке документације, стандардима и правилима струке. 

 

2.3 Закони и други прописи који се примењују у току израде Техничке документације 

и реализацији уговорених одредби су Закони Републике Србије. 
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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 документација 

- Друга документација оверена од стране Наручиоца или Извршиоца 

 

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

модификују. 

 

3.2 Сваку двосмисленост или неслагања у тексту докумената Наручилац ће на захтев 

Извршиоца у писаној форми објаснити, допунити или исправити. 

 

Уколико објашњење, допуна или исправка документације изазове трошкове за 

Извршиоца, а које Извршилац није могао да предвиди, Наручилац ће  надокнадити 

Извршиоцу проузроковане трошкове сагласно Члану 16. ових Општих услова. 

 

3.3 Обавеза је Извршиоца да Наручиоца одмах (најкасније у року од 24 часа) обавести 

о уоченој грешци, недостатку или пропусту у Уговорној документацији. Такву 

грешку, недостатак или пропуст Наручилац и Извршилац треба одмах да исправе 

или отклоне. 

 

3.4 Уколико Извршилац сматра да било који део Уговорне документације одступа од 

важеће законске регулативе, о томе ће одмах (најкасније у року од 24 часа) пре 

потписивања Уговора обавестити Наручиоца у писаној форми. 

 

3.5 У случају да су Уговорна документација или инструкције Наручиоца нејасни 

Извршилац ће одмах (најкасније у року од 24 часа) о томе обавестити Наручиоца и 

тражити објашњење. Тражено објашњење Наручилац ће доставити Извршиоцу у 

писаној форми, 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 Наручилац упућује Извршиоцу 

биће у писаној форми, према условима Уговорне документације, достављени 

путем поште, електронске поште 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 110, Нови Београд 
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4.3 У случају да Уговорна страна промени адресу, обавезна је да у року од 3 (три) дана 

од дана настанка такве промене обавести у писаној форми другу Уговорну страну. 

 

4.4 Допуна или измена одредби Општих услова (или документа који се у њима 

помињу) неће се сматрати важећом уколико није дата у писаној форми и потписана 

од стране овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца. 

 

Члан 5. СТРУЧНИ ТИМ НАРУЧИОЦА 

 
5.1 Наручилац је дужан да обезбеди Стручни тим од почетка до завршетка израде 

услуга које су предмет јавне набавке. Задатак Стручног тима је да учествује у 

дефинисању пројектног програма и Пројектног задатка и прати израду Техничке 

документације, проверава да ли је иста у свему према програмским захтевима, 

односно, пројектном задатку Корисника и условима из Конкурсне документације, 

даје неопходна упутства Извршиоцу и контролише уговорени рок завршетка 

целокупног посла. 

 
5.2 Наручилац може у писаној форми пренети на Стручни тим надлежности и 

овлашћења која припадају Наручиоцу и о томе обавестити Извршиоца дајући му 

један примерак овлашћења у писаној форми. Свака инструкција дата у писаној 

форми или одобрење које Стручни тим буде дао Извршиоцу у границама таквог 

овлашћења, обавезују и Извршиоца и Наручиоца. 

 

 

Члан 6. АСИГНАЦИЈА 

 
6.1   Асигнација по Уговору врши се у складу са Законом о облигационим односима. 

Извршилац не може, без претходне сагласности Наручиоца у писаној форми, 

извршити асигнацију, за било који износ који је по Уговору доспео или ће доспети. 

 

Члан 7. ПОДИЗВРШИОЦИ 

 
7.1 Извршилац не може подуговарати било који део Уговореног посла, укључујући и 

професионалне услуге, без претходне сагласности Наручиоца у писаној форми, 

осим ако је другачије наведено у Уговору. Наручилац такву сагласност неће 

ускратити Извршиоцу осим из неког-их оправданих разлога. Сагласност 

Наручиоца не ослобађа Извршиоца одговорности или обавезе по Уговору и он ће 

бити одговоран за чинидбе, пропусте и немарност ангажованих Подизвршиоца, 

његових службеника или радника, исто као да су то чинидбе, пропусти или 

немарност Извршиоца, његових службеника или радника. Извршилац је дужан да 

Наручиоцу достави копију свих уговора са Подизвршиоцима. 

 

7.2 Извршилац је дужан да у сваки уговор са Подизвршиоцем укључи обавезу 
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Подизвршиоца да ће, у случају да Извршилац буде расформиран или из неких 

других разлога прекине извршење уговореног посла, или буде замењен новим 

Извршиоцем, Подизвршилац наставити са реализацијом свог уговора по избору 

Наручиоца, с тим што ће имати право на све користи које буде остварио 

Подизвршилац према свом уговору. Такође, Извршилац је дужан да у сваки уговор 

са Подизвршиоцем укључи и одредбу да Подизвршиоци неће имати никаква 

додатна потраживања од Наручиоца због повреде уговора са Подизвршиоцем од 

стране Извршиоца. 

 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 
Члан 8. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

8.1 Одмах након потписивања Уговора Наручилац доставља Извршиоцу копију 

комплетне Понуде. 

 

8.2 Извршилац нема право да документацију из тачке 8.1 ових Општих услова даје 

трећем лицу, без претходног одобрења Наручиоца у писаној форми. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

 
Члан 9. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ 

 

9.1 Извршилац је дужан да изради Техничку документацију - Идејно решење 

(ИДР) објекта Пореске управе за потребе будућег Корисника, чија израда 

обухвата: 

- Сарадњу са Наручиоцем и Корисником у циљу дефинисања програмског  

решења објекта и Пројектног задатка 

- Извршење свих припремних радова (израда недостајућих подлога) 

- Израду текстуалних, нумеричких и графичких прилога Идејног решења у 

складу са важећом регулативом 

- Израду 3Д модела објекта 
 

Коначан рок за Завршетак израде Техничке документације је дефинисан понудом и 

уговором. 

Време које је утрошено на дефинисање програмског решења објекта и Пројектног 

задатка, преглед и усаглашавање документације са Корисником услуга, као и на 

спровођење процедура од стране надлежних институција, не урачунава се у овај  рок. 

 

 

9.2 Извршилац ће након предаје дела Техничке документације или комплетне 

Техничке документације пренети на Наручиоца сва права на достављеној 

документацији у погледу даљих измена или даље разраде Техничке 

документације, без тражења сагласности или даљих финансијских потраживања. 



Грађевинска дирекција Србије ВЈН 01/19 

страна 9 oд 33 Конкурсна документација Део 2 

 

 

 

 

 

 

Члан 10. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

10.1. Извршилац треба да изради Техничку документацију која је предмет 

ове Конкурсне  документације. Наручилац даје писани налог да се отпочне са 

извршењем посла. Тиме се сматра да је Извршилац уведен у посао, тј. да је 

започео извршење Уговореног посла из Члана 9. Тачка 9.1 ових Општих услова. 

 

10.2 Извршилац је у обавези да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца у току 

пројектовања. 

10.3 Након завршетка израде Техничке документације и прегледа исте од стране 

стручног тима Наручиоца, Наручилац доставља Техничку документацију будућем 

Кориснику на сагласност. У случају да Корисник констатује извесне примедбе, 

Извршилац је у обавези да их отклони у року од седам (7) дана од дана писаног 

обавештења о наведеним примедбама. 

10.4 Извршилац је у обавези да стручним и квалитетним извршењем посла обезбеди 

верификацију Идејног решења од стране Комисије за планове Скупштине града 

Београда. 

У случају да се констатују извесне примедбе на урађено Идејно решење од стране 

Комисије за планове, Извршилац ће исте отклонити у року од седам (7) дана од 

дана приспећа писаног акта у коме се констатују наведене примедбе. 

Тек тада ће Наручилац бити у могућности да прихвати Техничку документацију 

која је предмет ове конкурсне документације. 

 

10.5 Техничка документација ће бити израђенa у складу са Пројектним задатком, 

осталим захтевима који су у папирној или електронској форми дати као саставни 

део ове Конкурсне документације, а у складу са важећим Законима и подзаконским 

актима из ове области. 

 

10.6 Пре почетка или у току израде Техничке документације, Наручилац може 

благовремено предложити Извршиоцу измене које доприносе рационализацији 

или бољој функционалности решења. 

 

10.7 Извршилац је дужан да врши и заврши израду Техничке документације у свему у 

складу са Уговором, Конкурсном и другом Уговорном документацијом. 

Извршилац је дужан да обезбеди целокупну контролу над Подизвршиоцима и све 

остало, било да је привремене или сталне природе, неопходно за извршење и/или 

завршетак израде Техничке документације, све док потреба за тим постоји или 

проистиче из Уговорне документације. 

 

10.8 У складу са Чланом 12. ових Општих услова Извршилац је дужан да Наручиоцу 

достави Динамички план извршења свих уговорених услуга и Пресеке стања. 

 

10.9 Извршилац је дужан да решењем одреди Одговорног пројектанта и обезбеди му 

Уговорну документацију на основу које се израђује Техничка документација и 

решење достави Наручиоцу најкасније 3 (три) дана од потписивања Уговора. 
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Наручилац може да стави примедбу и да захтева од Извршиоца да одмах одстрани 

са посла Одговорног пројектанта и/или било које лице које је запослио Извршилац, 

а које се, према мишљењу Наручиоца не понаша професионално, није компетентно 

или занемарује вршење својих дужности или чије је запослење према мишљењу 

Наручиоца непожељно. Такво лице не сме поново да буде запослено на изради 

Техничке документације, без одобрења Наручиоца у писаној форми. За свако лице, 

које је на тај начин удаљено са израде Техничке документације, треба што пре да 

буде дата одговарајућа замена, одобрена од стране Наручиоца. 
 

10.10 Извршилац је одговоран и за поштовање свих обавеза дефинисаних претходним 

тачкама од стране Подизвршилаца. 

 

10.11 Извршилац је дужан да изради 6 (шест) фотореалиситчних 3д приказа 

пројектованог објекта и достави их у оквиру Техничке документације. Моделовање 

радити у софтверу 3Ds Мах, или одговарајућем, а рендеровање у софтверу V-ray, 

или одговарајућем. Захтевана резолуција рендера је 3к-3840х2160. Извршилац ће 

Наручиоцу доставити рендере у дигиталној и аналогној форми, као и модел објекта 

у едитабилном формату са комплетном материјализацијом. 

 

10.12 Извршилац   је   дужан   да Наручиоцу преда Техничку документацију у 

стандардном   аналогном   (папирном) облику  и у електронској форми 

(ACAD, Revit, Excel, Word- едитабилном формату и у .pdf формату), у 5 аналогних 

копија + 5 у електронској форми. 

 

 

Члан 11. КОНТРОЛА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
11.1 Извршилац ће о свом трошку обавити и обезбедити сву потребну контролу над 

извођењем припремних радова и израдом Техничке документације, укључујући и 

контролу над Подизвршиоцима, у току извођења припремних радова и израде 

Техничке документације и после тога, све док то Наручилац буде сматрао 

потребним ради правилног извршења уговорних обавеза. 

 

11.2 Извршилац је дужан да именује одговорно лице или одговорна лица које ће 

руководити извођењем припремних радова и израдом Техничке документације и о 

таквом именовању обавестити Наручиоца у писаној форми, најкасније три (3) дана 

од потписивања Уговора. Одговорно лице Извршиоца - Руководилац израде 

Техничке документације, који има одобрење Наручиоца у писаној форми, а које 

може да буде повучено од стране Наручиоца у било ком тренутку, биће стално 

присутан на изради Техничке документације и све своје време посветити 

организовању и контроли истих. 

 

Ако Наручилац повуче одобрење за Руководиоца израде Техничке  документације, 

Извршилац ће, пошто је примио обавештење о таквом повлачењу одобрења у 

писаној форми, у року од три (3) дана да одстрани то лице са израде Техничке 

документације. После тога га неће поново запослити на изради Техничке 

документације у било ком својству, већ ће га заменити другим Руководиоцем 
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израде Техничке документације за којег добије одобрење од Наручиоца. Такав 

Руководилац израде Техничке документације може добити, у име Извршиоца, 

упутства и инструкције од Наручиоца. 

Члан 12. ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

 
12.1 Извршилац ће, у року од десет (10) дана од дана потписивања Уговора, поднети на 

одобрење Наручиоцу предлог Динамичког плана извршења услуга из предмета 

Јавне Набавке у писаној и електронској форми урађен толико детаљно да 

Наручиоцу омогући одобрење Динамичког плана. Одобрени Динамички план за 

вршење уговорених услуга, који је саставни део Уговорне документације, 

приказује време почетка, време завршетка и трајања израде Техничке 

документације. Саставни део динамичког плана је план финансијске реализације 

по позицијама или групацијама услуга из предмета Јавне набавке, по месецима и 

по завршетку одређених фаза посла. 
 

Рок за Завршетак израде Техничке документације дефинисан је Чланом 9. ових 

Општих услова и Уговором и почиње да тече даном увођења Извршиоца у посао. 

 

12.2 Динамички план представља основ за израду Пресека стања извршења уговореног 

посла, као и за утврђивање степена готовости. 

Саставни део Пресека стања извршења посла су: преглед планираних и извршених 

активности на изради Техничке документације, анализа последица евентуалних 

кашњења, као и приказ мера за њихову надокнаду, односно приказ мера за 

остварење Динамичког плана. 

 

12.3 Извршилац ће израду Техничке документације почети, извршавати и одржавати 

све време извршења и завршити у складу са одобреним Динамичким планом. Када 

год то буде тражио Наручилац, Извршилац ће припремити, у писаној форми, 

Пресек стања радова. 

 

Ако се у било ком тренутку Наручиоцу учини да стварно напредовање Уговореног 

посла није у складу са усвојеним Динамичким планом, Извршилац треба да, на 

захтев Наручиоца, припреми ревидирани план који приказује измене у односу на 

одобрени план, са предлогом мера и активности потребних да би обезбедио 

Завршетак уговореног посла у уговореном року. Овај измењени план биће поднет 

на одобрење Наручиоцу у року од пет (5) дана од пријема таквог захтева. 

 

Подношење таквих планова и одобрење од стране Наручиоца или давање таквих 

података неће ослободити Извршиоца било које од његових дужности или 

одговорности према Уговорној документацији, нити Извршиоцу даје право на 

додатна финансијска потраживања у односу на уговорена, без обзира на основ тих 

потраживања. 
 

12.4 Рок за Завршетак израде Техничке документације je од суштинског значаја за 

Наручиоца и Извршилац изричито признаје да ће, у случају да пропусти да поштује 

рок наведен у Уговору, за Наручиоца наступити штета и биће примењене одредбе 

Члана 17. ових Општих услова. 
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13. ВРЕДНОСТ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

13.1 Уговорне стране сагласно утврђују да ће се вредност уговорених радова на 

извођењу припремних радова и изради Техничке документације дефинисати 

Уговором, на бази следећих елемената: 

- прихваћене понуде Извршиоца, 

- свих других елементи који се не наводе посебно, а имају утицаја на 

утврђивање укупне уговорене вредности. 

 

13.2 Све цене и вредност Извршења уговореног посла су дате у динарима и не подлежу 

промени по било ком основу. 

 

13.3 Сматраће се да је Извршилац прегледао и проверио локацију, њену околину и 

ограничења и прикупио све расположиве информације у вези с тим, да је проценио 

обим и природу свих врста активности потребних за завршетак израде Техничке 

документације, да је извршио преглед комплетне Уговорне документације, тако да 

Извршилац потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да 

целокупан Уговорени посао може извести стручно и квалитетно, у уговореном 

року и по уговореној цени. Сматраће се да је Извршилац добио све информације 

које су сваком искусном Извршиоцу потребне у погледу ризика, непредвиђених 

расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на 

вршење и завршетак целокупног уговореног посла. 

 
ПОЧЕТАК РАДОВА И КАШЊЕЊА 

 
Члан 14. НАЛОГ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРЕНОГ ПОСЛА 

 

14.1 Извршилац ће почети извршење уговореног посла најкасније у року од седам (7) 

дана од пријема налога Наручиоца у писаној форми да почне са истим. Такав налог 

Наручилац мора издати по добијању полисе осигурања од професионалне 

одговорности (члан 21.5 ових услова), али не касније од десет (10) дана од дана 

закључења уговора. 

Извршилац ће по налогу Наручиоца почети извршење уговореног посла уз дужну 

експедитивност и без одлагању. 

 

Члан 15. ПЕРИОД ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРЕНОГ ПОСЛА 

 
15.1 Период за извршење уговореног посла је дефинисан Чланом 9. ових Општих 

услова и Уговором и почиње да тече даном увођења Извршиоца у посао. 

 

Под даном увођења Извршиоца у посао подразумева се испуњење следећих услова 

које обезбеђује Наручилац: 

 

- достављање налога у писаној форми 

- достављање Решења о образовању Стручног тима. 
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Члан 16. ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВРШЕЊА УГОВОРЕНОГ ПОСЛА 

 

16.1 Извршилац има право на продужетак рока извршења уговореног посла у случају 

да касни са испуњењем Уговора из неког од следећих разлога: 

- 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 

- Било које обуставе извршења уговореног посла која није последица 

пропуста Извршиоца 

- Више силе, како је то дефинисано Чланом 35. ових Општих услова 

 

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

околности из тачке 16.1 овог Члана ових Општих услова, због којих извршење 

уговореног посла може да касни или да буде прекинуто. Обавештење треба да 

садржи детаље о узроцима и разлозима тог кашњења или прекида. 

 

16.3 Ако Извршилац буде у закашњењу и/или претрпи трошкове услед било ког разлога 

наведеног у тачки 16.1 овог Члана ових Општих услова, он ће упутити захтев 

Наручиоцу у писаној форми, за продужетак рока извршења уговореног посла и/или 

надокнаду насталих трошкова. Извршилац је обавезан да овакав захтев упути 

Наручиоцу у року од три (3) дана након што се уверио да ће извршење уговореног 

посла заиста да касни. Наручилац ће такво кашњење узети у обзир приликом 

евентуалног продужења рока за завршетак уговореног посла и/или надокнаде 

насталих трошкова и о томе обавестити Извршиоца у писаној форми у року од три 

(3) дана од дана пријема захтева Извршиоца. 

 

 

Члан 17. КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УГОВОРЕНОГ ПОСЛА 

 

17.1 Уколико постоји оправдана сумња да уговорени посао неће бити извршен у 

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

потребне мере којима се обезбеђује усклађивање извршења посла са Динамичким 

планом и уговореним роком. 

 

По основу напред изнетог Извршилац нема право ни на каква додатна 

потраживања. 

 

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

случаја из Члана 16. тачка 16.1 ових Општих услова, Наручилац има право да 

наплати на име уговорне казне два промила (2‰) од укупне вредности извршеног 

уговореног посла по коначном обрачуну за сваки дан прекорачења рока, с тим што 

износ тако одређене уговорне казне не може да пређе 10 процената (10%) од укупне 

вредности извршеног уговореног посла по коначном обрачуну. 
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Износ уговорне казне из претходног става утврдиће уговорне стране Коначним   

обрачуном. 

 

17.3 Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог 

испуњавања уговорених обавеза Извршиоца већа од уговорне казне, Наручилац ће 

захтевати, поред уговорне казне, накнаду штете која прелази уговорну казну и има 

право да, након обавештавања Извршиоца у писаној форми о стварно насталој 

штети, уради следеће: 

- Да наплати штету из Гаранције за добро и квалитетно извршење 

уговореног посла 

- Да раскине Уговор 

 

Члан 18. ПРЕКИД ИЗВРШЕЊА УГОВОРЕНОГ ПОСЛА 

 

18.1 Извршилац ће, на наређење Наручиоца дато у писаној форми, прекинути даље 

извршење уговореног посла или дела уговореног посла за онај период или периоде 

и на начин како Наручилац буде сматрао потребним из њему познатих разлога. 

Због таквог прекида Извршилац ће сагласно налогу Наручиоца извршити чување и 

предају Наручиоцу извршеног дела уговореног посла, све док је то према 

мишљењу Наручиоца потребно. 

 

Додатне трошкове које Извршилац буде имао у спровођењу инструкција 

Наручиоца према овој одредби, сносиће и платити Наручилац, осим уколико је 

таква обустава:  

а) другачије регулисана у Уговору,  

б) потребна због неког пропуста Извршиоца,  

ц) потребна за правилно извршење уговореног посла или неког дела уговореног 

посла, а та потреба није настала услед неког чина или пропуста од стране 

Наручиоца или услед дејства Више силе дефинисане Чланом 35. ових Општих 

услова.  

Извршилац неће имати право да надокнади било које такве додатне трошкове 

уколико, у року од седам (7) дана од налога Наручиоца, не буде дао у писаној 

форми обавештење Наручиоцу о својој намери да тражи наплату тако насталих 

трошкова. Наручилац ће одредити такву накнаду, која ће, према његовом 

мишљењу бити правилна и разумна. 

 

18.2 Ако извршење уговореног посла или неког њиховог дела буде задржано према 

налогу Наручиоца датом у писаној форми и ако Наручилац не дозволи да се 

извршење посла поново настави у року од шездесет (60) дана од датума обуставе, 

Извршилац може, осим ако је обустава настала према ставкама а), б) или ц) из тачке 

18.1 овог Члана ових Општих услова, да пошаље саопштење Наручиоцу у писаној 

форми и да тражи одобрење да настави са извршењем уговореног посла или са 

оним делом уговореног посла који је обустављен 

Ако тражено одобрење не добије у року од седам (7) дана од дана приспећа захтева 

Наручиоцу, Извршилац може, да саопшти у писаној форми да обуставу сматра 

одустајањем од дела уговореног посла, када се она односи само на део уговореног 

посла или одустајањем Наручиоца од Уговора, када се односи на цео уговорени 

посао. 
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ПЛАЋАЊЕ 

 
Члан 19. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

19.1 Сва плаћања ће се вршити у динарима, уколико није другачије одређено Уговором. 

 

19.2 Доспели износ за плаћање по привременим ситуацијама исказује се према 

проценту тј. степену готовости услуга датих по уговореним позицијама 

специфицираним у члану 12. ове Конкурсне документације. 

 

Матрица за утврђивање процентуалног учешћа одређене позиције одређује се као 

количник вредности те позиције и укупно уговорене вредности посла. На овај 

начин формирана матрица верификује се потписима руководиоца израде техничке 

документације (извршиоца) и руководиоца стручног тима наручиоца.  

Производ процентуално исказаног степена готовости одређене позиције и постотка 

њеног учешћа у Матрици из претходног става овог члана даје вредност услуга 

изведених по месечним привременим ситуацијама. 

 

Привремене месечне ситуације, у шест оригиналних и истоветних примерака, 

Извршилац доставља Наручиоцу на преглед и оверу. У року од пет (5) дана од дана 

пријема привремене месечне ситуације Наручиоц ће извршити преглед, евентуалну 

корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу исте и свих шест примерака 

доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. Наручилац ће у року од пет (5) дана 

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу 

привремене месечне ситуације и три оверена примерка вратити Извршиоцу. 

Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће 

извршити у року до тридесет (30) дана од дана овере истих од стране Наручиоца. 

 

По издавању Потврде о завршетку уговореног посла од стране Наручиоца, 

Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест 

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 усаглашавање са Извршиоцем и оверу 

исте и свих шест примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року 

од 5 (пет) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са 

Извршиоцем и оверу окончане ситуације и три оверена примерка вратити 

Извршиоцу. Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање 

другој Уговорној страни, своју обавезу извршиће у року до тридесет (30) дана од 

дана када је Наручилац извршио оверу истих. 

 

Члан 20. АВАНС 

 

20.1 Није предвиђен Аванс. 
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Члан 21. ГАРАНЦИЈЕ И ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОДГОВОРНОСТИ 

 

21.1 Сваки понуђач је обавезан да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља у висини од пет 

процената (5%) понуђене цене без ПДВ. Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

мора да траје најмање 60 дана од отварања понуда или до достављања банкарске 

гаранције за добро и квалитетно извршење посла (за изабраног Понуђача). 
 
21.2 Извршилац ће као гаранцију за добро и квалитетно извођење услуга прихватити да 

Наручилац задржава депозит од десет процената (10%) од вредности сваке 

привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет процената (10%) од 

укупно уговореног износа који треба да се плати Извршиоцу након издавања 

Потврде о Завршетку услуга, уз окончану ситуацију. 

 

Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извршење 

послова, на захтев  Извршоца могу се заменити Банкарском гаранцијом за добро  и 

квалитетно извршење послова у износу од 10% вредности уговореног посла, у свим 

фазама извршења уговореног посла. 

 

Вредност за неизвршен и/или лоше извршен уговорени посао, чије недостатке 

Извршилац није отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће 

отклонити ангажовањем другог извршиоца и наплатити из депозита или банкарске 

гаранције за добро и квалитетно извршење послова. 

 

21.3 Средства депозита као гаранција за добро и квалитетно извршење уговореног 

посла не подлежу валоризацији и обрачуна камата, те ће бити исплаћена 

Извршиоцу у номиналном износу. 

 

21.4 Банкарска гаранција из тачке 1. овог члана биће у облику који је дат у овој 

конкурсној документацији. Установа која ће издати такве гаранције биће нека од 

првокласних банака по класификацији НБС предложена од стране Извршиоца, а 

одобрена од стране Наручиоца. Трошкове Банкарских гаранција сносиће 

Извршилац. 

 

21.5 ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (ЧЛАН 129а) 

 

Извршилац је дужан да достави полису осигурања од професионалне одговорности 

лица које обавља послове израде техничке документације у складу са Законом о 

планирању и изградњи (члан 129а), дужан је да исту достави најкасније у року од 

10 дана од дана обостраног потписа уговора. 

Полиса осигурања мора да гласи за конкретну техничку документацију која је 

предмет уговарања по овој конкурсној документацији, на износ осигуране суме од 

50.000 € (еура) у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 

Србије, са релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу 

не већем од 10% до максималног износа од 50.000 € (еура) у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, која покрива рок 
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почевши од најксаније 10  дана од дана обостраног потписа уговора и 60 дана дуже 

од истека уговореног рока израде техничке документације. Уколико Извршилац 

Наручиоцу не достави полису осигурања у дефинисаном року, Наручилац има 

право на једнострани раскид уговора. 

Извршилац је дужан да, уколико дође до продужетка рока извршења посла, 

продужи полису осигурања под истим условима као што је првобитно било 

дефинисано. 

Наручилац, до достављања продужене полисе осигурања, неће оверити достављене 

ситуације и исте ће неоверене вратити Извршиоцу, у року од 8 дана од дана пријема 

ситуације. Ако Извршилац не достави продужене полисе осигурања Наручилац 

може да једнострано раскине Уговор и активира средства обезбеђења по овом 

Уговору. 

Полиса мора да има клаузулу да је осигуравајућа кућа, у случају прекида полисе 

пре истека важења полисе из било ког разлога, обавезна да о томе обавести 

Грађевинску дирекцију Србије. 

Полиса мора бити издата од стране осигуравајућег друштва које у 2018. год. има 

исказан коефицијент ажурности у решавању штетa за 2018. год. не мањи од 90%, о 

чему мора доставити и доказе наведене у Обрасцу у оквиру ове конкурсне 

документације, Изјава о обезбеђењу полисе од професионалне одговорности . 

 

Члан 22. РАЗЛИКА У ЦЕНИ 

 

22.1 Не обрачунава се разлика у цени. 

 

 

Члан 23. МЕРЕЊЕ 

 

23.1 Износи за плаћање се рачунају на основу уговорене цене за све услуге  из предмета 

ове Јавне Набавке и степена њихове готовости утврђеног за позиције из члана 

12.ових услова сагласно усвојеној матрици. Уз сваку ситуацију обавезно се 

прилаже преглед извршених услуга и степен њихове готовости, обострано 

потписан и оверен од именованих представника уговарача. 

 

Члан 24. ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

24.1 Периодична месечна плаћања вршиће се на основу испостављених привремених 

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

ситуације и да Извршиоцу врати три оверена примерка ситуације у року 

дефинисаном Чланом 19. тачка 19.2 ових Општих услова. Наручилац ће извршити 

плаћање оверене привремене ситуације у складу са Чланом 19. Тачка 19.2 ових 

Општих услова и Уговором. Плаћање по привременим ситуацијама неће 

представљати квалитативни и квантитативни пријем било којег дела уговореног 

посла. 
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У Привременим ситуацијама посебно исказати све износе за које треба умањити 

вредност извршеног уговореног посла, по било ком основу сагласно Уговорној 

документацији. 

Привремене ситуације ће Извршилац испостављати Наручиоцу, на основу 

процентуално извршених услуга датих кроз претходно усаглашену матрицу. 

 

24.2 Уколико Извршилац пропусти да Наручиоца обавести у писаној форми да је имао 

оправдане разлоге да повуче или одбије плаћања Подизвршиоцу, Наручилац ће 

бити овлашћен да таквом Подизвршиоцу директно плати свако доспело плаћање 

путем цесије или асигнације, како је предвиђено у уговору Извршиоца са 

Подизвршиоцем и да одузме овакве износе од било које суме која доспева или ће 

доспети за плаћање Извршиоцу. 

 

24.3 Наручилац може да изабере да ли да задржи уплату или умањи плаћање тражено у 

захтеву за плаћање из следећих разлога: 

а) незадовољавајућег квалитета извршења уговореног посла од стран Извршиоца; 

б) недостатака који се не могу поправити; 

в) пропуста Извршиоца да изврши правилно плаћање Подизвршиоцима; 

г) разумне сумње да уговорени посао неће бити завршен за неисплаћену разлику 

Уговорног износа; 

д) оправданог наговештаја да уговорени посао неће бити завршен у складу са 

динамичким планом и уговореним роком. 

 

Када се горњи разлози одстране, плаћање ће бити извршено за номиналне износе 

који су, из ових разлога, задржани, без права Извршиоца на увећање тог износа  по 

било ком основу. 

 

 

Члан 25. КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

 

25.1 Коначни обрачун извршеног посла мора се завршити најкасније у року од петнаест 

(15) дана  издавања Потврде о завршетку посла. 

Коначни обрачун ради Комисија која је извршила Примопредају извршеног посла. 

Коначни обрачун се ради на основу Записника о Примопредаји извршеног посла и 

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

 

25.2 Коначни обрачун садржи нарочито: 



Грађевинска дирекција Србије ВЈН 01/19 

страна 19 oд 33 Конкурсна документација Део 2 

 

 

 

1. Вредност извршеног посла према Уговорној документацији. 

 

2. Посебно исказан неспорни, а посебно спорни износ уговореног посла, износ 

уговорне казне, штета, одбитака због недовољног квалитета, итд. 

 

3. Износ до тада плаћених ситуација. 

 

4. Коначни износ који Извршилац треба да прими или врати по неспорном делу 

обрачуна. 

 

5. Спорни износ: Вредност, на шта се односи, као и разлоге због којих је споран. 

 

6. Податак да ли је посао завршен у уговореном року, а ако није, колико је  

прекорачење. 

 

7. Питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна. 

 

8. Датум завршетка коначног обрачуна. 

 

25.3 За евентуалне неотклоњене недостатке по Записнику о Примопредаји извршеног 

посла, Извршиоцу ће се, при Коначном обрачуну, трајно одбити њихова вредност 

у износу који сигурно обезбеђује њихово отклањање преко другог извршиоца у 

моменту израде Коначног обрачуна извршеног посла. 

 

25.4 По издавању Потврде о Завршетку уговореног посла и извршеног Коначног 

обрачуна, Извршилац ће испоставити окончану ситуацију. Наручилац је дужан да 

изврши преглед, оверу и плаћање окончане ситуације на начин дефинисан Чланом 

19. тачка 19.2 ових Општих услова. Извршењем коначног плаћања Наручилац неће 

одустати од било ког захтева, а нарочито оних који проистичу из: 

 

а) пропуста да се извршени посао усклади са захтевима из Уговорне 

документације; 

б) неоснованих права заплене. 

 

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

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

(30) 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 26. КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ 

 
Наручилац ће плаћање извршеног уговореног посла ускладити са финансијским планом 

извршења Уговореног посла, с тим да евентуална кашњења у исплати привремених 

ситуација, оверених од стране Стручног тима Наручиоца и Наручиоца не дођу у доцњу 

више од петнаест (15) дана рачунајући од датума истека рока за плаћање истих, а 
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Извршилац нема право потраживања додатних средстава на име камата за евентуална 

кашњења у исплaти за наведени период од петнаест (15) дана. 

 

 

Члан 27. ПЛАЋАЊЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

 

27.1 Плаћање трећим лицима може се вршити тек некон асигнације према овим Општим 

условима. Обавештавање корисника о асигнацији обавеза је Извршиоца. 

 

 

Члан 28. ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНИМ ПЛАЋАЊИМА 

 

28.1 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 

уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде 

већа од вредности из члана 39. став 1. Закона, а све у складу са чланом 115. Закона 

о јавним набавкама. 

 

28.2 Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену 

цене и других битних елемената уговора из објективних разлога и то: 

- Услед додатних захтева Корисника, након  првобитног дефинисања 

програмског решења и Пројектног задатка 

- Услед измене габарита објекта по било ком основу уз поштовање важеће 

регулативе, након претходног усвајања од стране Наручиоца 

 а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 

28.3 У случајевима неведеним у ставовима 28.1 и 28.2, као и ако током извршења 

уговореног посла наступе друге околности на основу којих Извршилац сматра да 

има право на додатна плаћања он мора: 

 

- Да Наручиоцу најави своју намеру да затражи додатна плаћања у року од десет 

(10) дана након свог сазнања за те околности са наведеним разлозима за такво 

потраживање у писаној форми. 

- Да након најаве, у најраћем року, а најкасније три (3) дана од најаве, у писаној 

форми, достави захтев за потраживање са образложењем истог, толико 

детаљним да омогући Наручиоцу разматрање истог. 

 

По пријему захтева са образложењем, Наручилац ће у року од пет (5) дана, 

обавестити Извршиоца у писаној форми, о својој одлуци да прихвати или одбаци 

захтев Извршиоца за додатним плаћањима. 
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ПРИХВАТАЊЕ ИЗВРШЕНОГ ПОСЛА 

 
Члан 29. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

29.1 Након завршетка израде дела или целокупне Техничке документације, прегледа 

пројектне документације од стране стручног тима Наручиоца, прихватања Техничке 

документације од стране будућег Корисника и верификације Идејног решења од 

стране Комисије за планове Скупштине града Београда, Наручилац ће дати писмену 

сагласност на Техничку документацију. 

29.2 Техничка документација треба да буде комплетна и да садржи све елементе које 

дифинише законска регулатива за ову област. 

 
 

Члан 30. ПРЕУЗИМАЊЕ ДЕЛА ИЗВРШЕНОГ УГОВОРЕНОГ ПОСЛА 

 

30.1 Наручилац може вршити Преузимање дела или делова извршеног уговореног 

посла, који представљају техничко – технолошке целине или фазе у извршењу 

уговореног посла. 

 

 

Члан 31. ПРИМОПРЕДАЈА 

 

31.1 Наручилац и Извршилац су дужни да, одмах по давању писмене сагласности 

Наручиоца на Техничку документацију, приступе међусобној Примопредаји 

извршеног посла. Извршени посао примају овлашћени представници обе уговорне 

стране – Комисија формирана решењем Наручиоца и о томе састављају и потписују 

Записник.  

Трошкове примопредаје сносе Наручилац и Извршилац, свако за своје 

представнике. 

 

31.2 Записником о Примопредаји се констатује нарочито: 

 

а) да ли квалитет извршеног посла одговара уговореном квалитету, односно да ли 

има и који су делови уговорног посла које Извршилац треба о свом трошку да 

доведе до уговореног квалитета и у ком року (тај рок не може бити дужи од 

седам (7) дана рачунајући од дана када Комисија заврши са радом), 

 

б) да ли су недостаци из претходног става отклоњени констатују записнички 

представници Наручиоца и Извршиоца и то након истека утврђеног рока за 

њихово отклањање, 

в) да ли има и која су питања о којима уговорне стране нису постигле сагласност. 

 
31.3 Када Наручилац на основу прегледа извршеног уговореног посла и Записника о 

Примопредаји утврди да је уговорени посао у целини извршен, он ће издати 

Потврду о Завршетку уговореног посла у којој ће бити наведен датум завршетка 

уговореног посла. 
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31.4 Од почетка извршења уговореног посла, па до датума који је наведен у Потврди о 

Завршетку уговореног посла у складу са тачком 31.3 овог Члана ових Општих 

услова, Извршилац преузима пуну одговорност за уговорени посао. 

 

У случају да дође до било какве штете или губитка на извршеном уговореном послу 

или било ком његовом делу, из било ког разлога осим разлога Више силе, док  је  

Извршилац  одговоран  за  њега,  Извршилац  ће,  о  сопственом  трошку, извршити 

потребне активности како би га довео у исправно стање, у складу са захтевима из 

ових Општих услова. 

 

У случају било које штете или губитка на извршеном уговореном послу, који су 

последица Више силе, како су дефинисани у Члану 35. ових Општих услова, 

Извршилац ће, ако и у мери у којој то тражи Наручилац, извршити потребне 

активности како би га довео у исправно стање о трошку Наручиоца. Извршилац ће, 

исто тако, бити одговоран за било какву штету на извршеном уговореном послу, 

проузроковану са његове стране у току било каквих активности које је вршио у 

циљу завршетка заосталих делова уговореног посла. 

 

 

ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ И РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 32. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ 

 

32.1 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 33. и 34. ових Општих 

услова. 

 

Члан 33. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА 

 
33.1 Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор уколико је над 

Извршиоцем покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или принудног 

поравнања или ако Извршилац пренесе или уступи 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 уговореног посла или 

задржава напредовање извршења уговореног посла, десет (10) дана пошто је 

добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да настави; 

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

спроводи извршење уговореног 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 и/или Стручног 

тима Наручиоца да отклони неки уочени недостатак што утиче на правилно 

извршење уговореног посла и рок извршења; 

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

ж) правно онемогућен да изврши уговорени посао; 

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

33.2 Ако Наручилац одстрани Извршиоца, он ће задржати сразмеран део плаћања 

Извршиоцу према процењеном износу свих трошкова које због тога Наручилац 

може да има (трошкови извршења, штете због кашњења у завршетку и сви други 

трошкови). 

 

Ако такав износ буде прелазио суму која је платива Извршиоцу у тренутку раскида 

Уговора, онда ће Наручилац такав износ наплатити из депозита или банкарске 

гаранције за добро и квалитетно извршење уговореног посла. 

 

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

Извршиоца дефинисане тачком 33.1 овог Члана ових Општих услова. У том 

случају Наручилац ће исплатити Извршиоцу износ, који је у тренутку раскида, 

оправдано зарадио Извршилац за стварно извршени посао према Уговорној 

документацији. 

 

Члан 34. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 

 

34.1 У случају да Наручилац: 

а) 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 или 

б) буде обавештен од стране оснивача да није могуће даље финансирање 

извршења уговореног посла или 

в) обустави извршење уговореног посла у периоду дужем од шездесет (60) дана из 

разлога који нису предвиђени Уговорном документацијом, нити су последица 

пропуста Извршиоца, 

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

намери да га раскине, у писаној форми, десет (10) дана раније. 

 

34.2 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 35. ових 

Општих услова. 

 

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

 

 

Члан 35. ВИША СИЛА 

 

35.1 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), инвазије, чинове страних непријатеља, побуне, револуције, немире или војну 

или узурпаторску силу, грађански рат, 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.). 
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35.2 Извршилац неће бити ни у каквој обавези било које природе, било путем 

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

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

Више силе. 

 

35.3 Уколико Виша сила дефинисана тачком 35.1 и 35.2 овог Члана ових Општих услова 

траје дуже 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 уговорен посао извршен пре датума раскида. 

 

35.4 Уколико се извршење уговореног посла настави након престанка Више силе, 

Наручилац неће бити одговоран за сва кашњења у плаћању која су последица 

дејства Више силе. 

 

35.5 Извршилац има право на продужење рока завршетка уговореног посла за онај 

период за који је Виша сила трајала. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
Члан 36. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
36.1 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 уговореног посла или после његовог 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. 

 

36.2 Уколико Наручилац и Извршилац не успеју са споразумним решавањем насталог 

спора, исти ће решавати Трговински суд у Београду. 

 

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

Извршилац ће, у сваком случају, да настави са извршењем уговореног 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 уговореног посла. 
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ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 37. ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 

37.1 Од почетка извршења уговореног посла, па до издавање Потврде о завршетку 

уговореног посла, 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 уговореним 

послом без претходног одобрења Наручиоца. Извршилац мора да обезбеди такво 

понашање и од својих Подизвршилаца. 

 

37.2 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 уговореног посла. 

 

37.3 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. 
 

 

Место и датум  
ПОНУЂАЧ: 

 
 

(М.П.) 
 

 

(Потпис овлашћеног лица) 
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2.2 Образац Банкарскe гаранције за озбиљност Понуде 

 

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се обавезујемо 

да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, Грађевинској дирекцији 

Србије д.о.о. из Новог Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 110 (у даљем тексту: 

"Наручилац"), у име [пун назив понуђача и пуна адреса] (у даљем тексту: "Понуђач"), за 

износ од [5% од нето вредности понуде], који представља вредност гаранције за 

озбиљност Понуде за Израду Идејног решења за објекат Пореске управе на локацији 

„Земунске капије“ у Земуну. 
Ова гаранција је безусловна и наплатива на први позив Наручиоца достављен у писаној 

форми. 

 

Важност ове Гаранције почиње [датум истека рока за подношење понуда] и траје 

најмање 60 дана од отварања понуда или до достављања банкарске гаранције за добро и 

квалитетно извршење посла (за изабраног Понуђача).   

 

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена или 

не. 

 

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Понуђача, као и изјаву 

да је Понуђачева Понуда прихваћена и да је Понуђач тада пропустио да потпише Уговор, 

према одговарајућој Понуди. 

 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Трговинског суда у 

Београду. 
 

 

(Место и датум) 
М.П. 

 

 

Потпис 
 

 
 

Име и презиме 
 

 

Гарант (Пун назив банке и адреса) 
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2.2 а Образац Банкарскe гаранције за добро и квалитетно 
извршење посла 

 

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се обавезујемо 

да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, Грађевинској дирекцији 

Србије д.о.о. из Новог Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 110 (у даљем тексту: 

"Наручилац"), у име [пун назив понуђача и пуна адреса] (у даљем тексту: "Понуђач"), за 

износ од [10% од нето вредности понуде], који представља вредност гаранције за добро 

и квалитетно извршење посла за Израду Идејног решења за објекат Пореске управе 

на локацији „Земунске капије“ у Земуну. 

 

Ова гаранција је безусловна и наплатива на први позив Наручиоца достављен у писаној 

форми. 

 

Важност ове Гаранције почиње [датум обострано потписаног уговора] и траје 60дана 

дуже од уговореног рока за извршење послова. 

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена или 

не. 

 

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да му 

износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Извршиоца, као и изјаву да је 

Извршилац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору и да Наручилац има право, 

према одредбама поменутог Уговора. 

 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Трговинског суда у 

Београду. 
 

 

(Место и датум) 
М.П. 

 

 

Потпис 
 

 
 

Име и презиме 
 

 

Гарант (Пун назив банке и адреса) 
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2.3 Образац изјаве о обезбеђењу полисе осигурања од 

професионалне одговорности 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, Понуђач 
 

(уписати назив понуђача/чл.зај.понуде који се обавезао споразумом да достави полису) 

који подноси понуду у отвореном поступку јавне набавке услуге:  

за Израду Идејног решења за зграду Пореске управе на локацији „Земунске капије“ 

у Земуну, 

потврђује да ће у року од 20 дана од дана обостраног потписа уговора, доставити полису 

осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој 

страни, услед пропуста – стручне грешке настале при изради документације, у свему 

према одредбама конкурсне документације, издату од стране осигуравајућег друштва 

које је регистровано за предметну врсту осигурања. 

 

Полиса из претходног става ће бити издата од стране осигуравајућег друштва које је у 

претходној години (2018.) има исказани коефицијент ажурности у решавању штете за 

2018. годину не мањи од 90%, о чему ће, истовремено са доставом полисе бити 

достављени и следећи докази: 

 

1. Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о исказаном 

коефицијенту ажурности у решавању штета за 2018. годину, утврђеног на основу 

података које осигуравајуће куће достављају Народној банци Србије, Сектору за послове 

надзора над бављењем делатности осигурања, Одељење за актуарске послове и 

статистику, Извештај – Број штета по друштвима за осигурање у 2018. години, 

срачунатим по формули: 

 

Коефицијент ажурности = (А+Б) x 100, 

(Ц+Д) 

 

где је: 

А = број решених штета у 2018. години 

Б = број одбијених и сторнираних штета у 2018. години 

Ц = број пријављених штета у 2018. години 

Д = број резервисаних штета на крају 2017. године 

 
 

Понуђач 
 

 

 

 
Место    

Датум  _ 

М.П.    

(потпис) 
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2.4 Р Е Ч Н И К Т Е Р М И Н А 
 

1. "Банкарска гаранција" значи гаранција банке : 

- за озбиљност Понуде 

- за добро и квалитетно извршење уговореног посла 

2. "Пројекат" означава пројекат који садржи све оно што је утврђено Законом о 

планирању и изградњи, подзаконским актима, прописима о изради техничке 

документације, стандардима и правилима струке, уз обавезну разраду детаља 

потребних за извођење радова. 

 

3. "Дан" значи календарски дан. 

4. "Динамички план" значи терминисање извршења уговореног посла, са свим 

ресурсима битним за извршење Уговора у току уговореног времена. 

 

5. "Завршетак посла" значи завршетак комплетног уговореног посла од стране 

Извршиоца за које Наручилац потврди да имају квалитет који се захтева, 

сагласно законима и подзаконским актима, прописима о изради техничке 

документације, стандардима, правилима струке и Уговорној документацији. 

Пријем извршеног уговореног посла потврђен Потврдом о Завршетку 

уговореног посла. 

6. "Извршилац" значи правно лице са којим ће Наручилац закључити Уговор и 

обухвата и његове представнике, или лица на које је Извршилац, уз сагласност 

Наручиоца, пренео своја одређена права и обавезе. Извршилац ће у овој 

Конкурсној документацији и Уговору понекад бити означен као "Уговорна 

страна". 

 

7. "Искусан извршилац" значи сваки Понуђач за кога се утврди из прилога: 

Референц листа да је израдио главне пројекте за објекат (објекта) минималне 

укупне бруто површине констатоване у Делу 1. Конкурсне документације. 

8. "Комисија за јавне набавке" значи Комисију, образовану Решењем 

Наручиоца, која се састоји од непарног броја чланова, најмање три. 

9. "Комуникација" значи сва обавештања, потврде, налоге, инструкције, 

објашњења дате у писаној форми, како је то дефинисано овом Конкурсном 

документацијом и Уговором. 

10. "Конкурсна документација" значи документацију коју припрема Наручилац 

и која садржи сва потребна документа за припему и подношење Понуде, а за 

изабраног Понуђача-Извршиоца и комплетну Понуду, односно Уговорни 

документ за извршење уговореног посла. 

11. „Налог" значи било коју инструкцију и/или налог Извршиоцу од стране 

Наручиоца и/или Стручног тима Наручиоца, а у вези са извршењем 
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уговореног посла. 

12. "Наручилац" значи Грађевинска дирекција Србије д.о.о., улица Нови Београд 

Арсенија Чарнојевића 110, односно страну наведену у овој Конкурсној 

документацији и Уговору, која ће закључити Уговор са Извршиоцем о 

извршењу посла, односно која финансира извршење посла који је предмет 

Уговора. Наручилац ће у овој Конкурсној документацији и Уговору понекад 

бити означен као "Уговорна страна". 

13. "Одобрено" значи одобрено у писаној форми, укључујући и накнадну писану 

потврду онога што је претходно усмено одобрено. "Одобрење" значи одобрење 

у писаној форми, укључујући и накнадно писано одобрење онога што је 

претходно усмено одобрено. 

14. "Општи услови" садрже опште одредбе којим се регулишу административни, 

финансијски, правни и технички услови Уговора, а све у циљу Завршетка 

уговореног посла на потпуно задовољство Наручиоца. 

15. "Писана форма" значи сва документа руком писана, куцана на писаћој 

машини, штампана, као и телеграме, телефаксе и сл. 

16. "Подизвршилац" значи специјализовано правно лице и/или стручњаке за 

извршење посла који је предмет Уговора који ће Извршилац закључити са 

Наручиоцем а које ангажује Извршилац уз претходну сагласност Наручиоца. 

17. "Понуђач" представља правно лице које подноси Понуду за извршење посла 

који је предмет ове Конкурсне документације, са циљем да буде изабран за 

Извршиоца. 

18. "Представници органа власти" значе представнике органа власти на свим 

нивоима, представнике надлежних институција и представнике јавних и 

комуналних предузећа. 

19. "Пресек стања извршења посла " значи детаљни приказ извршења активности 

Динамичког плана са упоредним гантограмским приказом извршених и 

планираних активности и израженим процентом извршења, који Извршилац 

доставља на захтев Наручиоца. 

20. "Преузимање дела уговореног посла" означава акт између Наручиоца и 

Извршиоца радова којим се врши квантитативно и квалитативно преузимање 

комплетних делова уговореног посла. 

21. "Примопредаја" означава грађевинскоправни акт коначног споразума између 

Наручиоца и Извршиоца којим се врши квантитативна и квалитативна предаја 

свих докумената који се израђују по предмету ЈН. 
22.  

23. “Техничка документација“ означава све пројекте који су предмет 

Уговореног посла. 
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24. "Професионалне услуге" значе било коју и све услуге инжењера различитих 

струка или специјалности, проценитеља, давалаца оцене, пројектаната и 

сличних саветника и консултаната, било да их је Наручилац директно запослио 

или су на други начин одређени од стране Наручиоца, а у вези са уговореним 

послом. 

25. "Рокови и међурокови" значе рок за завршетак уговореног посла, оређених 

фаза и/или технолошких целина, како је то одређено Уговором и динамичким 

планом извршења уговореног посла. 

26. "Стандарди" значе важеће СРПС и ИСО стандарде према којима је Извршилац 

обавезан да изврши уговорени посао. 

 

27. "Стручни тим Наручиоца“ означава екипу формирану од стране Наручиоца, 

чији је задатак да прати израду Техничке документације, проверава да ли је иста 

у свему према условима из конкурсне документације, даје неопходна упутства 

Извршиоцу и контролише међурокове и уговорени рок завршетка целокупног 

посла. 

 

28. Сукоб интереса" представља све што утиче на Понуђача и/или Извршиоца да 

да објективно и непристрасно стручно мишљење, или га спречи, у било ком 

тренутку, да да приоритет интересима Наручиоца, као и утицај осталих могућих 

уговора Подизвршиоца и/или Извршиоца, утицај његових осталих обавезе или 

било који други сукоб његових интереса. 

29. "Уговор" значи писани споразум Уговорних страна којим се једна страна – 

Извршилац обавезује да другој страни – Наручиоцу, у складу са Законским и 

подзаконским актима, прописима и правилима струке, изради и преда у 

уговореном року и за уговорену вредност Техничку документацију из предмета 

јавне набавке. 

 

30. „Уговорени посао“ значи израду Техничке документације, што је детаљније 

објешњено у Члану 9. Општих услова Дела 2 Конкурне документације. 

31. "Уговорна документација" значи Уговор, ову Конкурсну документацију, 

документацију Извршиоца, Динамички план извршења уговореног посла, 

прилоге, као и другу документацију наведену у овој Конкурсној документацији 

и Уговору. Сви делови Уговорне документације су обавезујући за обе Уговорне 

стране. 

32. "Уговорна казна" значи износ одређен у овој Конкурсној документацији који 

Наручилац наплаћује за сваки дан прекорачења уговореног рока извршења 

уговореног посла или неизвршења уговорних обавеза у уговореним роковима, 

узрокован кривицом Извршиоца. 

33. "Уговорни износ" значи износ наведен у Уговору, уз додавања или одбитке 

који могу бити извршени у складу са овом Конкурсном документацијом и/или 

Уговором. Наручилац ће платити Уговорни износ за радове који буду стварно 

изведени на начин дефинисан Уговорном документацијом. 
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34. "Цртежи" значе графичке и сликовне делове уговорне документације, који 

приказују објекат или неки његов део, а углавном обухватају планове, висинске 

коте, пресеке, детаље, листе и дијаграме и слично. 
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2.5 ОБРАЗАЦ О ПРОЦЕДУРИ ПРИМОПРЕДАЈЕ УГОВОРЕНОГ 

ПОСЛА 

 
У складу са чланом 31. Општих услова утврђује се следећа процедура према којој ће се 

између Наручиоца и Извршиоца извршити примопредаја уговореног посла: 

1. Наручилац ће у року од пет (5) дана од давања писмене сагласности Наручиоца на 

Техничку документацију  образовати Комисију за Примопредају уговореног посла. 

Комисију чине представници: 

- Наручиоца 

- Извршиоца. 

Извршилац ће доставити Наручиоцу Решење о именовању својих представника у 

Комисији за примопредају уговореног посла. 

2. Комисија ће у року од пет (5) дана поступити по Решењу Наручиоца и извршити 

преглед извршеног посла и сачинити Записник о истом. 

3. Када Комисија констатује да нема примедбе у вези са извршеним послом за који се 

врши примопредаја, Наручилац ће у року од пет (5) дана од добијања позитивног 

налаза Комисије издати Потврду о Завршетку уговореног посла. 

4. Уколико Комисија констатује да постоје примедбе које је Извршилац у обавези да 

отклони у складу са Уговором, Извршилац ће те примедбе отклонити у примереном 

року одређеном од стране Комисије, са јасно дефинисаним датумом када ће почети 

са отклањањем примедби. 

5. Када Извршилац отклони примедбе Комисије, о томе ће обавестити Наручиоца у 

писаној форми. Комисија ће у року од три (3) дана поново прегледати извршени 

посао, па уколико констатује, у писаној форми достављеној Наручиоцу, да су 

примедбе отклоњене у потпуности, Наручилац ће издати Потврду о Завршетку 

уговореног посла у року од пет (5) дана. 

6. Уколико Извршилац не почне и не отклони примедбе како је то Комисија 

дефинисала, Наручилац ће ангажовати другог извршиоца, а трошкове који из тога 

проистекну трајно одбити Извршиоцу у моменту коначног обрачуна. Уколико је 

износ ових трошкова већи од вредности дуга Наручиоца према Извршиоцу, 

Наручилац ће разлику између трошкова и дуга наплатити из гаранције за добро и 

квалитетно извршење уговореног посла 

 
 

ПОНУЂАЧ: 

 

(М.П.)    

(Потпис овлашћеног лица) 
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ДЕО 3 

 
 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
 

за Израду Идејног решења за објекат Пореске управе на локацији 

„Земунске капије“ у Земуну 
 
 
 

ИНВЕСТИТОР: 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. Булевар Арсенија Чарнојевића 110, 11070 
Нови Београд 

 

ЛОКАЦИЈА: 

Предметни објекат се налази на делу катастарске парцеле бр. 10362/1 К.О. Земун, 
површине 15.246 м²,  на углу Улица цара Душана и Шумадијске улице у Земуну. 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 
Јавна набавка обухвата: 

израду Техничке документације - Идејног решења (ИДР) објекта Пореске 
управе за потребе будућег Корисника, чија израда обухвата: 

- Сарадњу са Наручиоцем и Корисником у циљу дефинисања програмског  
решења објекта и Пројектног задатка 

- Извршење свих припремних радова (израда недостајућих подлога) 

- Израду текстуалних, нумеричких и графичких прилога Идејног решења у 
складу са важећом регулативом 

- Израду 3Д модела објекта 
 

 
ОПШТИ УСЛОВИ: 
 
За израду техничке документације користити следећа документа и опште услове: 

- План детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, 
Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун, објављен у 
Службеном листу Града Београда број 115 од 2016.године; 

- Информацију о локацији за катастарску парцелу 10362/1 КО Земун; 

- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр., 
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и сви важећи закони, правилници, 
нормативи и стандарди који се односе на пројектовање и изградњу ове врсте објеката; 

- Правилник о енергетској ефикасности зграда (Сл. гласник РС, бр. 61/2011); 
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- Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од 
пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ, бр. 31/2005);  

- Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда 
"Службени гласник РС", бр.59/2016 од 28.6.2016. године и сви закони и правилници 
који регулишу заштиту од пожара; Правилник о изменама и допунама правилника о 
техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда "Службени 
гласник РС", бр.36/2017 од 13.4.2017. године; 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“ бр. 72/2018); 

- Геотехнички елаборат за потребе израде Пројекта за добијање Грађевинске дозволе 
за изградњу стамбено – пословног комплекса Алекса Дундић у Београду на к.п. 10362 
КО Земун површине 6,1ха, од 21.07.2016.године и Допуну геотехничког елабарота од 
26.08.2016.године, урађене од стране ЦПЛ, Нови Сад. 

 
 
НАМЕНА ОБЈЕКТА: 
 
Према Плану детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, 
Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун, катастарска парцела 
10362/1 К.О. Земун налази се у зони мешовитих градских центара, у зони средње 
спратности. Мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних 
садржаја са становањем. У приземљу објеката обавезни су комерцијални садржаји. 
 
Објекат који је предмет израде Идејног решења је у целости пословне намене и планира 
се за потребе смештаја Централе Пореске управе и Филијала Нови Београд и Земун, 
односно у складу са захтевима корисника (ПУ). 
 
На истој парцели планира се изградња објекта стамбено-пословне намене, који није 
предмет ове Конкурсне документације. 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
 
Идејно решење објекта Пореске управе потребно је урадити у свему према програмском 
решењу и Пројектном задатку дефинисаним у сарадњи са будућим Корисником. 
Пројектант је у обавези да, пре почетка израде Техничке документације, активно сарађује 
на дефинисању програмског решења и Пројектног задатка заједно са будућим корисником 
– Пореском управом и Наручиоцем. 
 
У току израде Идејног решења извршити урбанистичку анализу у складу са Планом 
детаљне регулације, уважавајући сва ограничења на парцели, све урбанистичке 
параметре, решити све колске и пешачке прилазе објекту и ускладити габарит и позицију 
објекта који је предмет ове Конкурсне документације са будућим стамбено-пословним 
објектом, чија се изградња планира на истој парцели.  
 
Потребно је понудити више обликовно – функционалних варијанти у складу са задатим 
урбанистичким параметрима. Након одабира једног концепта кроз сарадњу са члановима 
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стручног тима Наручиоца и/или Корисником приступа се изради Идејног решења. 
 
 
Идејним решењем пројектовати објекат кога карактеришу флексибилност у организацији 
простора и могућност прилагођавања објекта различитим организационим шемама. То се, 
пре свега, односи на основни функционални и конструктивни склоп објекта, као и на 
материјализацију унутрашњих преграда. Предвидети могућност спајања и раздвајања 
појединих функционалних целина унутар објекта. 
 
Осим обавезног садржаја Идејног решења који је дефинисан Правилником, Пројектант је 
потребно да дефинише предрачунску вредност објекта, као и дефинисање техничке 
опремљеност и просторну проверу смештаја инсталација унутар  објекта (инсталације у 
оквиру спуштеног плафона или у оквиру подигнутих подова, шахтове за све врсте 
инсталација, смештај техничких просторија у подземним етажама, саобраћајно решење и 
др.). 
 
У оквиру парцеле потребно је организовати захтевани број паркинг места, у складу са 
нормативима за ову врсту објеката, у потребном броју подземних етажа и у партеру. 
 
Потребно је дати функционално решење објекта за све захтеване технолошке процесе и  
и просторно решење за све специфичне захтеве појединих простора (безбедносни 
захтеви, архивски простор, ДАТА центар, ресторан…) који ће бити дефинисани кроз 
Програмско решење/ Пројектни задатак. 
 
У оквиру израде Идејног решења извршити просторно-урбанистичку проверу свих 
функционалних и обликовних елемената уз испуњење противпожарних, саобраћајних, 
технолошких и других захтева.  
Њиховим међусобним уклапањем, водећи рачуна о уклапању у непосредно окружење у 
оквиру комплекса „Земунске капије“ потребно је обезбедити максимални потенцијал 
предметне локације. 
 
ПРОГРАМ: 
 
Централа пореске управе је исказала потребу за: 
- канцеларијским простором за 982 извршиоца: 10212 м2 
- кабинетом директора: 400 м2 
- кабинетима помоћника директора са комуникацијама: 520 м2 
- простором за обуку и контакт центар: 950 м2 
- рестораном са кухињом: 400 м2 
- магацинским простором: 950 м2 
- архивским просторм за организационе јединице ПУ у Београду: 6000 м2 
- пријемним холом са потенцијалном шалтер салом: 850 м2 
- простором за DATA центар: 250 м2 
- паркинг простором за 300 возила: 6000 м2 
- припадајућом филијалом са територије општине на којој ће се будући објекат 

налазити: 2800 м2 канцеларијског простора. 
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Појединачно исказане површине су орјентационе и нису обавезујуће. Коначне површине 
биће дефинисане у поступку израде пројектне документације. 

 
 

Прилози: 
 

1. Информација о локацији за катастарску парцелу 10362/1 КО Земун. 

2. Геотехнички елаборат за потребе израде Пројекта за добијање Грађевинске дозволе 
за изградњу стамбено – пословног комплекса Алекса Дундић у Београду на к.п. 10362 
КО Земун површине 6,1ха, од 21.07.2016.године и Допуна геотехничког елабарота од 
26.08.2016.године, урађени од стране ЦПЛ, Нови Сад.  
(Лично преузимање Геотехничког елабората у просторијама ГДС-а) 
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