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 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКТА ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ,ПОТРЕБНИХ ЕЛАБОРАТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У 

МАСАРИКОВОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ 

 

БРОЈ ЈНМВ  03/19 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Предмет јавне набавке: Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и 

пројекта за извођење и потребних елабората за изградњу пословне зграде у Масариковој 

улици у Новом Саду 

2. Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: 

нема 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца 

у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора 

о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом  одређене услове за учешће у 

поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном 

документацијом.  

 

1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на 

страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 

преводиоца.   

 

2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 

У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који 

у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, 

изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и 

потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, 

а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није 

уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз 

понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 

потписивање уговора.   

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и 

обрасцу бр. 1.-, изузев образаца 2.-, 6. и 7.- које попуњава, потписује и оверава сваки члан 

групе понуђача у своје име. 

 

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава 

понуђач, изузев образаца 2.- и  7.-  које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач 

у своје име. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 

отварања понуда.  
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3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија). 

 

4.  ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где 

је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први 

пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити, лично или поштом, на адресу:  

 

Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, 

21000 Нови Сад ул. Масарикова бр. 17. 

са назнаком:  

 

„Понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга  

израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођењеи потребних 

елабората за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду, број 

03/19 – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса, телефон понуђача као и име 

и презиме овлашћеног лица за контакт. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести тачне називе и адресу свих чланова групе понуђача.  

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку 

понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. 

Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати 

само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која подноси 

заједничку понуду,не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача.  

 

6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном 

облику, најкасније до истека  рока за подношење понуда.  

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено 
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и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти 

,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за 

поступак јавне набавке мале вредности услуга израде пројекта за грађевинску 

дозволу и пројекта за извођење и потребних елабората за изградњу пословне зграде 

у Масариковој улици у Новом Саду, број 03/19 – НЕ ОТВАРАТИ".  

 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се 

неће разматрати,  већ ће се неотворена  вратити понуђачу.  

 

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за 

подношење исте.  

 

7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном 

у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 05.02.2019. године до 

11:00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, дана  05.02.2019. године са почетком у 11:30 часова.  

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре 

почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање 

у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и 

потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 

ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда,у поступку јавне набавке: 

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

) учинио повреду конкуренције; 

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

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

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

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда.  

Доказ наведеног може бити: 

) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
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) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

року; 

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

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

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

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

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

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, 

који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 

ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 

понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова 

групе понуђача.   

 

9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде 

морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према 

Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке 

прописане чланом 81. став 4.и 5. Закона о јавним набавкама,и то: 

 

- податке о члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети 

понуду и  који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача,у извршењу уговора. 

- неограниченој солидарној одговорности чланова групе према Наручиоцу у 

складу са Законом.   

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве 

наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 

испуњеност тих услова. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

 

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, 

на основу достављених доказа у складу одељком Услови за учешће из члана 75.  и 76. 

Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

 

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 
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• попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла  

• попуњен и оверен Образац бр. 1.А – Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све 

остале чланове групе понуђача 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и 

обрасцу бр. 1.-, изузев образаца 2.-, 6.- и 7.- које попуњава, потписује и оверава сваки 

члан групе понуђача у своје име. 

 

10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача. 

 

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија 

понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, 

закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу 

предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за 

извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о 

пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.  

 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона 

о јавним набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне 

набавке без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – 

Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којег ангажује. 

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2.- и 7.- које 

попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 

1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у одељку Услови 

за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља за 

подизвођача  за  део  набавке  који  ће  извршити  преко  подизвођача 
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Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 

лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност Наручиоца. 

 

11. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који 

у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, 

изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и 

потписан од стране овлашћеног лица за заступање понуђача. Понуђач доставља једну 

понуду у писаном облику,  у складу са приложеним Обрасцем понуде. 

 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде, и сви остали докази и изјава о 

испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог 

закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве 

на начин предвиђен следећим ставом ове тачке: 

 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао 

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

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

која је на снази у време подношења понуде 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Образац трошкова припреме понуде, 

по потреби 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава понуђача о независној понуди  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава о испуњавању услова из члана 

75. Закона о јавним набавкама 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8.- Листа референци  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 9.- Потврда референце, издата од стране 

претходних наручилаца – крајњих корисника услуга 

 докази испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама 

одређени у у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како 

се доказује испуњеност тих услова  

 докази о испуњености услова из члана 76. Закона о јавним набавкама одређени у 

у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 

испуњеност тих услова  

 попуњен, потписан и оверен Модел уговора, у складу са  понудом 
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 обрасци и докази у складу са тачком 9. овог упутства у случају да група понуђача 

подноси заједничку понуду, односно 10. ако понуђач подноси понуду са 

подизвођачем.  

 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација 

или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац 

ће одбити као неосноване.  

 

12. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије 

све неприхватљиве понуде.  
 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (ако су исти предвиђени);  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана 

пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Појашњења  – позив за јавну 

набавку мале вредности бр. 03/19“ Захтев за појашњењима у вези припремања понуде 

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП «Водовод и 

канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова 17 или e-mail 

isidora.boskovic@vikns.rs, радним данима од понедељка до петка у времену од 07:00 – 

15:00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током 

викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана. 

 

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

 

Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева, објавити одговор на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона и 

13-им начелним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 
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14. ЦЕНА 

 

Цене у понуди изразити у динарима. 

 

Цену у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ-a. 

 

У Обрасцу структуре цене понуђач треба да наведе цене по позицијама, укупну цену без 

ПДВ-а,  укупну цену са ПДВ-ом и износ ПДВ-а. 

 

Понуђена цена је фиксна. 

 

Цене морају бити јасно и читко уписане.  

 

У цену морају бити укључени сви трошкови за извршење предметне јавне набавке.  

 

Понуђач је дужан да понуди све ставке из конкурсне документације. Понуде у којима 

нису обухваћене све ставке биће одбијене.  

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 

 

15. НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање се врши у року који не може бити краћи од 15 дана од дана пријема исправног 

рачуна за извршену услугу. Рачун се испоставља на основу Записника о прихватању 

пројекта којим се верификује извршена услуга. 

 

Понуђач може понудити дужи рок плаћања, a исти не може бити дужи од 45 дана.  

 

Понуда са роком плаћања краћим од 15 дана или роком плаћања дужим од 45 дана неће 

бити разматрана, већ ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос.    
 
16. РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

Рок извршења услуге не може бити  краћи од 60 календарског дана  рачунајући од дана 

увођења у посао, а максимално прихватљив рок извршења услуга је 120 календарских 

дана  рачунајући од дана увођења у посао. 

 

Рок за увођење у посао је најдуже 30 календарских дана од дана закључења уговора. 
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17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, 

додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као 

и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке 

понуде, у складу са чланом 93. Закона. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 

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

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

18. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

 

Изабрани понуђач је у обавези да у моменту закључења Уговора, достави Наручиоцу 

бланко (сопствену) соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности 

уговора без пдв-а, за добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже од 

уговореног рока извршења. Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења 

свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега се на његов писмени захтев враћа 

истом. Истовремено, предајом меница изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу 

преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћења за 

Наручиоца да се меница може попунити у складу са Уговором, као и потврду да су меница 

и менично овлашћење регистровани у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења Народне 

Банке Србије (Сл. гласник РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17).  

 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења Народне 

Банке Србије (Сл. гласник РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17). 

 

Наведено средство финансијског обезбеђења може гласити на члана групе понуђача или 

понуђача, али не и на подизвођача. 

 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, 

Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство финансијског обезбеђења дато 

од стране понуђача. 

 

19. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако наручилац у року 

предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан 

је да без одлагања и без накнаде те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки 
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и интернет страници наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у 

напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и 

допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми. 

 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

 

20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року 

од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не 

потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној 

набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће 

бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

 

22. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 

утврђени или означени као поверљиви.  

 

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди.  

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне 

податке који су прописима означени као поверљиви. 

 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 

Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 
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тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», 

уписати датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди Наручилац не 

опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без 

поверљивих података.  

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.  

 

23. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од Наручиоца накнаду трошкова . 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 

У Обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови 

прибављања средства обезбеђења. 

 

24. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

 

Понуђач дати Модел уговора попуњава, потписује, оверава и доставља у понуди. 

 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен 

Уговор о јавној набавци. 

 

25. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним 

набавкама. 

 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке 

у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на 

Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији. 
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27. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане 

од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

28. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

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

сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права 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 Закона. 

 

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. 

бр. 03/19“.  

 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца.  

 

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, 

Немањина 22-26. 

 

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности,а Наручилац 

исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда,а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150.Закона. 

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права,које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 

заштиту права,при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту 

права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 03/19, сврха: ЗЗП 

ЈКП “Водовод и канализација“ јн. бр. 03/19, корисник: буџет Републике Србије) уплати 

таксу у износу од 60.000,00 динара. 

 

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-

administrativne-takse.html  

                                            
 

 

 

Комисија за јавне набавке  

ЈКП «Водовод и канализација» Н. Сад 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума «најнижа понуђена цена“. 

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и 

најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге,  

који не може бити краћи од 60, нити дужи од 120 календарских дана. Ако понуђачи имају 

исти и рок извршења услуга биће изабрана понуда понуђача који је у понуди навео дужи 

рок плаћања, који не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба.  

 

Наручилац ће писaним путем обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму 

када ће се одржати извлачење путем жреба.  

 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, 

исти рок извођења радова, исти % аванса и исти рок плаћања. 

 

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.  

 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 

не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном 

извлачењу путем жреба. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 17 / 56 

Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 
ј.н.м.в.- бр.03/19 поступак јавне набавке мале вредности  

 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Понуђач мора испуњавати  следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то:     

  

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  

 

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије.  

 

5.-да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом и то: 

  5.1. важећа Решења Министарства унутрашњих послова 

  - за обављање послове израде главног пројекта заштите од пожара 

  - за израду стабилних система за дојаву пожара 

5.2. важеће Решење Министарства грађевинарства и урбанизма за издавање 

сертификата о енергетским својствима објеката високоградње 

 

и као доказ је потребно доставити фотокопије наведених решења. 

 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то: 

 

 

1. Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

 

❖ да поседује важеће сертификате који покривају област - Пројектовање објеката 

високоградње и то: 

- ИСО 9001 – систем менаџмента квалитета за Пројектовање објеката 

високоградње 

- ИСО 14001- систем управљања заштитом животне средине за Пројектовање 

објеката високоградње 

- ИСО 18001- систем управљања заштитом здравља и безбедности за 

Пројектовање објеката високоградње 

- ИСО  27001  - систем менаџмента безбедности информација за Пројектовање 

објеката високоградње 

- ИСО 50001 – систем управљања енергијом за Пројектовање објеката 

високоградње 
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Доказ:  

- фотокопије важећих сертификата наведених стандарда. 

 

❖ да је у периоду од претходне 3 (три) године до дана за подношење понуда израдио 

најмање 5 пројеката за пословне објекте, од којих најмање 2 минималне 

квадратуре 1.200 м2 

 

Доказ: 

- попуњен, потписан и оверен образац Листa референци (образац бр. 8) 

- попуњен, потписан и оверен образац Потврде референце (образац бр. 9) издат 

од стране претходних наручилаца – крајњих корисника услуга 

- фотокопије уговора о израђеним пројектима 

 

Напомена: предмет оцене су само извршене услуге које је понуђач извршио 

самостално или као члан групе понуђача - конзорцијума, а не и као подизвођач 

другог понуђача.  

  

2. Да располаже неопходним техничким капацитетом: 

 

❖ да поседује 

- легалани софтвер MS Windows минимум 5 лиценци (или одговарајући) 

- легални софтвером за пројектовање Cad platforma минимум 5 лиценци 

(AutoCad или одговарајући)  

- софтвер за прорачун премаa SRPS EN 12831 – минимално 1 ком. 

- софтвер за прорачуне Tower или одговарајуће – минимално 1 ком. 

- софтвер за цртање детаља Armcad или одговарајуће – минимално 1 ком. 

 

Доказ:  

- пописна листа основних средствава са стањем на дан 31.12.2018. са 

обележавањем маркером тражених средстава или важећи уговор о закупу или 

други уговор о коришћењу средстава која нису у власништву понуђача. За 

средства која се закупљују/користе по основу уговора потребно је поред 

наведених уговора достави и од закуподавца пописну листу са стањем на дан 

31.12.2018. године са обележавањем маркером траженог средстава. 

 

3. Да располаже неопходним кадровским капацитетом и то: 

 

❖ да има у радном односу или на други начин радно ангажованa сходно Закону о 

раду најмање следећа лица која ће потписати и израдити захтеване пројекте: 

- најмање 1 дипломирани/мастер инжењер архитектуре са лиценцом 300 – 

Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора 

и унутрашњих инсталација водовода и канализације, који мора да поседују 

личне референце да је у периоду од претходне 3 (три) године до дана за 

подношење понуда као главни пројектант израдио најмање 5 пројеката за 

објекте, од којих најмање 2 минималне квадратуре 1.200м2  
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- најмање 1 дипломирани/мастер инжењер грађевине са лиценцом 310 – 

Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, 

нискоградње и хидроградње или са лиценцом 311 – Одговорни пројектант 

грађевинских конструкција објеката високоградње 

- најмање 1 дипломирани/мастер инжењер грађевине са лиценцом 313 – 

Одговорни пројектант грађевинских објеката хидроградње или са лиценцом 

314 – Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода 

и канализације 

- најмање 1 дипломирани/мастер инжењер машинства са лиценцом 330 – 

Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 

технике 

- најмање 1 дипломирани/мастер инжењер машинства са лиценцом 333 – 

Одговорни пројектант транспортних средстава, складишта и машинских 

конструкција и технологије 

- најмање 1 дипломирани/мастер инжењер електротехнике са лиценцом 350 – 

Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег 

напона 

- најмање 1 дипломирани/мастер инжењер електротехнике са лиценцом 352 – 

Одговорни пројектант управљања електромоторним погонима – аутоматика, 

мерења и регулација 

- најмање 1 дипомирани/мастер инжењер специјалиста енергетске ефикасности 

у зградарству са лиценцом 381 

- најмање 1 дипломирани/мастер инжењер са стручним испитом и одговарајућим 

решењем МУП-а РС противпожарне заштите за категорије: 

А - за израду главног пројекта заштите од пожара 

Б - за израду стабилних система за дојаву пожара   

- за пројектовање система за одвођење дима и топлоте. 

 

Доказ:1 

- Фотокопије одговарајућих М или М3-А образаца којима се потврђује пријава, 

промена или одјава на обавезно социјално осигурање за запослена лица  

- Фотокопије важећих уговора о радном ангажовању (уговор мора бити важећи у  

тренутку подношења понуде) за радно ангажована лица код понуђача (или једног 

од чланова групе) по основу другог уговора у складу са Законом о раду 

- Фотокопије насловних страна пројеката, првих и последњих страна техниког 

описа и копије дела цртежа са таблицом, потписом и печатом одговорног 

пројектанта (за инжењера са лиценцом 300) 

- Фотокопије затеваних решења МУП-а РС. 

 

Докази испуњености услова: 

                                            
1 Заштита података о личности: Понуђач ће на достављеним М или М3-А обрасцима којима се потврђује пријава, 

промена или одјава на обавезно социјално осигурање, односно уговорима о раду или радном ангажовању  учинити  

недоступним за Наручиоца податке који се у смислу одредби Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", 

бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) могу третирати као подаци о личности (јединствени 

матични број грађана, пол и датум рођења и др.). 
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Као доказ испуњености обавезних  услова за учешће, понуђач у понуди подноси Изјаву 

којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове, а у складу са чланом 77. став 4. Закона. 

 

Понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 7.- конкурсне документације.  

 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно 

подизвођач, у своје име. 

 

Понуђач у понуди подноси напред наведене доказе испуњености услова из члана 75. став 

1. тачка 5) Закона, као и доказе испуњености додатних услова за учешће. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни 

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, 

што доказује достављањем Изјаве наведене у овом одељку. Доказ о испуњености услова 

из члана 75. став 1. тачка 5. Закона понуђач доставља и за подизвођача за део набавке који 

ће извршити преко подизвођача. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве 

наведене у овом одељку. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона дужан је да испуни 

члан групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из 

групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим одељком 

конкурсне документације. 

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

поштовали 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. 

 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- 

конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе 

понуђача, односно подизвођач, у своје име. 

 

Начин достављања доказа по позиву Наручиоца:   

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
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понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних услова за учешће и 

то: 

 

Правно лице: 

1.- извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије, односно извод 

из регистра надлежног Привредног суда 

 

2.- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

• извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 

је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује да понуђач /правно лице/ није осуђиван 

за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита); 

• извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег 

суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду 

објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

• уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 

Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан 

за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и 

према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког сe доставља уверење из казнене 

евиденције. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

4.- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Предузетник: 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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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; 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој 

евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта 

 (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

4) 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; 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Наручилац може, истовремено, затражити копију наведених доказа о испуњености 

обавезних услова за учешће и од свих осталих понуђача који су учествовали у 

предметном поступку јавне набавке. 
 
Поред наведеног, Наручилац може затражити да понуђач достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Наручилац може користити одговарајуће доказе које има за понуђача из других поступака 

код Наручиоца. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру који води Агенција за привредне регистре 

нису дужни да по позиву Наручиоца доставе доказ из чл.  75. став. 1. тачка 1) Закона - 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. У овом случају понуђач ће Наручиоцу у 

наведеном року, заједно са осталим траженим доказима, доставити писано обавештење 

са податаком о hyperlink-u на ком су доступни подаци о регистрацији понуђача. 

 

Понуђачи уписани у Регистар понуђача нису дужни да по позиву Наручиоца доставе 

доказе из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Регистар понуђача је јавно доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре. У овом случају понуђач ће 

Наручиоцу, заједно са осталим траженим доказима, у наведеном року доставити писано 

обавештење са податаком о hyperlink-u на ком су доступни подаци о упису понуђача у 
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Регистар понуђача. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 

У случају сумње у истинитост достављених података у вези са условима, Наручилац 

задржава право провере на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је 

понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача 

ће бити одбијена. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС УСЛУГА  

КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

 

Пројектни задатак за израду пројекта за грађевинску дозволу, 
пројекта за извођење и потребних елабората за изградњу 

пословне зграде у Масариковој улици 
 
I Општи подаци 
 
Инвеститор:        ЈКП  ″Водовод и канализација″ Нови Сад 
 
Назив објекта:  Изградња нове пословне зграде и рушење објекта у комплексу  

ЈКП“Водовод и канализација “  
 
Позиција објекта:   Локалитет у Масариковој улици 17 – Нови Сад 
 
Намена објекта:      Управна зграда ЈКП “Водовод и канализација “ 
                                            
            
На локалитету пословног комплекса ЈКП “Водовода и канализације“ у Улици Масарикова 
17 , на парцели 9891, К.О. Нови Сад I, планирана је изградња пословног објекта 
П+2+Повучена етажа. Предмет изградње је простор намењен пословању канцеларијског 
типа. Пре почетка изградње објекта потребно срушити приземни објекат у ком је 
смештена управа   ЈКП  ″Водовод и канализација″ Нови Сад. 

Предвиђена је етапна изградња, како би се привођењем намени могао задржати 
постојећи пословни објекат П+1. Изградња се односи на једну од три планиране ламеле 
сходно важећем ПДР-у.  

Приземље- ветробран, портир, пријемни хол, писарница, писарница 2, хол, свечана 
вишенаменска сала, гардероба, сервер сала, техничка просторија1, техничка просторија 
2, остава, хоби соба, санитарни блок, остава, топла веза са ламелом бр.2, степениште, 
лифт 

1. Спрат- лифт, степениште, пријемни хол, канцеларије (10ком.), остава, чајна кухиња, 
санитарни блок  

2. Спрат- лифт, степениште, пријемни хол, канцеларије (11ком.), остава, санитарни блок 

3. Повучена етажа- лифт, степениште, пријемни хол, канцеларије (8ком.), остава, чајна 
кухиња, санитарни блок, тераса 

Габарит објекта је димензија приближно 24,0х14,0м - 24,46x14,0 m приземне (и свих 
осталих етажа) етажa и укупне бруто површине 1356,20м².  

Предвидети све потребне инсталације за функционисање простора. 

Пројекат урадити према свим важећим нормама и прописима за ту врсту објекта. 
Потребно је да сви материјали задовоље потребне атесте и стандарде. 

Раде се следеће врсте пројектне документације: 
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1. Пројекат архитектуре и конструкције 

 
Приземље објекта је мешовите јавне и пословне намене, где се грађанство прима путем 
хола и по потреби презентације у свечану салу са употребом санитрног блока, док је 
остатак простора намењен за пословање запослених, у виду сале за састанке, 
писарнице, хоби собе, чајне кухиње и техничких просторија.  

У приземљу је предвиђен колски приступ димензија 3,5*4,0м.  

Предметна ламела 1, има топлу везу са ламелом 2, која се предвиђа етапном изградњом 
и није предмет овог пројекта. 

Конструција објекта се пројектује као АБ скелетни систем. Спољни зидови су сендвич 
зидови- продужени малтер, термоблок, термална камена вуна, парна брана ПЕ фолија, 
природни камен у листелама (имитација опеке црне боје); док су унутрашњи зидови од 
ytong блока и/или гипса у зависности од намене просторије. Кровни покривач је челични 
кровни ТР сендвич панел са испуном од камене вуне, нагиба од 5%. 

Чиста висина приземља је 4,00м, 1. спрата је 3,40м, 2. спрата је 3,40м, и повучене етаже 
је 3,40м. 
Темељи су тракасти АБ темељи, међуспратна конструкција је АБ. Подови просторија су 
у зависности од намене просторија кер.плочице или винил. Пројектом предвидети 
тротоаре које је потребно уклопити са постојећим платоима комплекса. 
Спољна и унутрашња браварија је алуминијумска пластифицирана са и без термо 
прекида црне боје. Прозори су два типа- фиксни и отварајући. Отварајући имају 
припадајућу стаклену ограду без спојница фиксирану у поду. Даљом обрадом пројектне 
документације дефинисати заштиту од прекомерног сунчевог утицаја. 
Фасада је претежно од сендвич зидова- продужени малтер, термоблок, термална камена 
вуна, парна брана ПЕ фолија, природни камен у листелама (имитација опеке боје по 
избору Инвеститора), док је приземље делимичнно стаклена полуструктурална фасада, 
која је на месту свечане сале покривена са перфорираним алуминијумским фасадним 
панелима, причвршћеним за оквир који се проширује од главне структуре зграде, али 
одвојено од главне конструкције као самостални систем зида завесе, вертикални, који 
имају функцију заштиту од јаког сунчевог светла, апсорпцију звука и пожарне заштите; 
који су покретни. 
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1. предлог изгледа алу. фасадно сенило    2. предлог листела природног камена 
 
Рекогносцирање терена извршити са највећом пажњом, због постојећих инсталација 
комплекса, све према локацијским условима. 
Приликом израде ПГД пројекта водити рачуна о минималном рушењу постојећег партера 
као и разради рушења постојећег пословног објекта. 
Постојећи пословни објекат има прикључке на градску мрежу, прикључак на 
дистрибутивну топловодну градску мрежу, водовода и канализације као и 
електроенергетску инсталацију. 

Пројектом за грађевинску дозволу и Пројектом за извођење, потребно је обухватити: 
1. Пројекат рушења постојећег објекта 
2. Разрадити грађевинску физику (физичку и звучну изолацију) 
3. Шему столарије и браварије 
4. Архитектонсе детаље 
5. Решење ентеријера 
За усвојени предлог управне зграде, израдити 3D модел. 
 

2. Пројекат хидротехничких инсталација 

 

• Пројекат треба да обради: 
- унутрашњу инсталацију хладне и топле воде 
- унутрашњу инсталацију канализације  
- унутрашњу инсталацију хидрентске мреже 
- дворишне инсталације за одвођење атмосферских вода са прикључењем 

на уличну канализациону мрежу 

• Унутрашњу водоводну и канализациону инсталацију димензионисати у складу са 
величином објекта и бројем запослених који ће у њему боравити  

• Хидрауличким прорачуном проверити постојеће прикључке водовода и 
канализације на парцели и уколико не одговарају потребама новог објекта, 
предвидети њихову рекострукцију 
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• Уколико постојећи прикључци водовода и канализације, позиционо не одговарају 
потребама новог објекта, предвидети изградњу нових прикључака уз 
истовремено гашење постојећих  

• За инсталације водовода и канализације предвидети нај савременије материјале 
који се тренутно користе и могу се набавити на тржишту 

• Санитарне уређаје предвидети од керамике 1. класе 

• Зидове санитарних просторија обложити од пода до плафона, керамичким 
плочицама 1. класе  

• Подове у санитарним чворовима и у кафе кухињи обложити подним керамичким 
плочицама 1. класе и обавезно предвидети сливник са сифоном 

• Припрему санитарне топле воде у санитарним чворовима решити топлотним 
акумулаторима са електричним грејачима, уз подршку топлотног измењивача који 
је повезан са спољном односно унутрашњом централном јединицом хлађења 
(грејања), обрађено је у пројекту машинских инсталација. 

• Уколико претходно решење буде одбачено, као алтернатива могу послужити 
електрични бојлери одговарајуће запремине. 

 
 

3. Пројекат електроенергетских, телекомуникационих и сигналних 
инсталација 

 
Напајање постојећег објекта је из уличног подземног енергетског вода и прикључење је 
изведено са дворишне стране код степеништа на улазу у кабинет директора, трофазним 
подземним каблом пресека 95 mm2, са номиналном струјом од 260А што омогућује 
оптерећење од 145 kVA. Положен је напојни кабл  до напoјног ормана који се налази уз 
објекат. 
 
У Прилогу је дата документација ЕПС-а 
 
Дата центар локалитета Масарикова смештен је у сервер сали. Систем хлађења 
реализован је из дуплог пода, а беспрекидно напајање УПС уређајем снаге 10КW. У сали 
је активан и систем против пожарне заштите као и контроле приступа.  У сервер Сали се 
налази рек орман димензије 600x1100x2000 мм. 
Све WAN конекције се завршавају у рек орману у сервер сали. 
LAN мрежа на локалитету је типа звезда са главним концентрационим местом у сервер 
Сали. У сваком објекту постоји локално концентрационо место  које је са главним 
концентрационим местом повезано мултимодним оптичким каблом 50/125 µм ОМ3 са 
SC конекторима на крајевима каблова. Све компоненте у хоризонталном разводу су CAT 
6.  
На локалитету је реализована и WLAN мрежа којом управља Wireless LAN контролер. 
Осим рачунарске мреже на локалитету је реализована и мрежа за видео надзор, а 
сервер видео надзора је смештен у сервер сали. 
ТЦ за цео објекат се налази у приземљу постојеће зграде - портирница, а 
инфраструктура је спроведена телефонским кабловима до распоређених апарата. 
 
 
Остали услови пројектовања : 
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При изради  пројекта  придржавати се начела рационалности и економичности, општих 
захтева заштите од пожара као и свих правилника, прописа, и норматива СРПС-а са 
обавезном применом за ову врсту објекта. 
 
 
3.1.  Електроенергетика (опште инсталације) 
 
У оквиру пројекта треба да се налазе решења за: 

) напајање нове пословне зграде електричном енергијом направити 
анализу потрошње за новопројектовани објекат и на основу тога предвидети 
одговарајуће напајање из постојеће трансформаторске станице одн. уличног 
вода. Искористити постојеће напојне енергетске водове којима се напаја 
постојећи објекат пословне зграде. 

) развод електричних напојних инсталација.  
За сваки сегмент новопројектованог објекта предвидети посебан енергетски 
развод у расклопним блоковима у којима ће се предвидети резерва у 
простору од 25%. Водити рачуна о несметаном приступу орманима и 
једноставном одржавању. 

) прикључнице различитог типа, у свему према потребама и намени. 
Прикључнице морају бити са заштитним контактом. Потрошачи треба да су 
на посебним струјним круговима. Прикључнице се постављају тако да се 
обезбеди једноставан приступ у складу са њиховом наменом. 

) осветљење свих просторија, у складу са наменом просторије, придржавајући 
се препоручених вредности које дају важећи прописи и препоруке за ову 
област. То значи да се мора водити рачуна о просечном нивоу осветљености, 
оптималном распореду надградних светиљки и приступачности и начину 
одржавања. 

) инсталацију противпаничног осветљења. Светиљке за ову намену треба да 
су са уграђеним аутономним напајањем и постављају се у ходницима и на 
степеништима (комуникациони путеви), а њихово напајање предвидети из 
разводног ормана опште потрошње. Светиљке морају задовољити 
прописано време аутономије. 

) инсталацију за изједначење електричног потенцијала као додатна мера 
заштите од електричног удара. Све веће металне масе (челичне цеви, 
платформе, степенице, мердевине и сл.) неопходно је довести под једнак 
електрични потенцијал. 

) громобранску инсталацију новопројектованог објекта. Заштиту од 
атмосферског пражњења извести на принципу класичног фарадејевог кавеза, 
а у потпуности према одредбама важећих стандарда JUS/SRPS IEC 1024-1 и 
JUS/SRPS IEC 1024-1-1. Искористити све расположиве природне 
громобранске елементе грађевине (темељни уземљивач, бетонски челик, 
металне масе, канделабер,....).  

) спољашње осветљење објекта и околине објекта. Дати савремено решење, 
оптимални распоред светиљки, а притом водити рачуна о приступачности и 
једноставном одржавању. 
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3.2. Подсистем контроле приступа 
 

Подсистем контроле приступа треба да обезбеди делове објекта, грађевинске целине, 

поједине просторије и пролазе од неовлашћеног приступа и истовремено треба да 

дозволи све овлашћене приступе на основу унапред дефинисаних нивоа приступа као и 

да о њима води евиденцију. 

Подсистем контроле приступа треба да задовољава следеће захтеве: 

 Да има могућност дефинисања корисника, права корисника, зона приступа, 

нивоа приступа за пешаке и за колски пролаз у двориште. 

 Да има базу података за смештај информација о свим битним догађајима 

 Да има отворену архитектуру подсистема 

 Да је повезан са подсистемом за контролу лифта 

 Да се може интегрисати са подсистемима видео надзора, противпровалним 

подсистемом, подсистемом за аутоматску дојаву и детекцију пожара, 

подсистемом за озвучење и обавештавање 

 

Очекиване хардверске компоненте подсистема су: контролери врата за контролу једних 

или двоја врата, улазни модули за повезивање елемената противпровалног подсистема, 

излазни модули за управљање извршним елементима подсистема, контролери 

магистрале, бесконтактни читачи картица, тастери за отварање врата, електричне 

браве, магнетни контакти и уређаји за напајање елемената електричном енергијом. 

Подсистем треба да има архитектуру дистрибуираног типа, тако да се контрола 

приступа и одлучивање о дозволи за приступ обавља на нивоу контролера врата, тј. 

обраду треба да врши његов микроконтролер. 

Потребно је да подсистем буде вишекориснички, да прикупља и чува информације о 

битним догађајима и да има добар и флексибилан начин надгледања и извештавања, 

да постоји могућност приказа коментара и упутстава у случају појављивања одређеног 

догађаја, као и аутоматског приказивања слике са одговарајућих видео камера 

повезаних са алармираним елементом. 

 

3.3  Подсистем дојаве пожара 

 

Подсистем дојаве пожара обезбеђује аутоматску дојаву настанка пожара и подизање 

одговарајућих аларма да је до пожара дошло. 

Основне могућности које овај подсистем треба да понуди су: 

 Висока поузданост подсистема, децентрализованост и модуларност 

централних уређаја, једноставност у проширењу подсистема и економичност 

у решењима инсталација. 

 Могућност повезивања једне или више адресабилних централа за дојаву 

пожара на подсистем рачунарског надзора. 

Очекиване компоненте подсистема су противпожарне централе, адресабилни оптичко-

димни детектори пожара, ручни детектори и јављачи пожара, адресабилне алармне 

сирене, централа дојаве пожара као и управљачки модули са графичким интерфејсом 

за централизовани надзор преко рачунара. 

Подсистем треба да испуњава следеће техничке карактеристике: 

- Прецизно активирање аларма при постизању максималне температуре 
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- Прецизно активирање аларма у случају наглог пораста температуре (на 

пример са 10 °C на 15 °C). 

- Могућност софтверског подешавања нивоа осетљивости са најмање девет 

нивоа. 

- Алгоритам за елиминисање лажних аларма. 

- Самоодржавање. 

- Рана детекција пожара. 

- Активирање алармних сирена 

- Деловање на подсистеме вентилације и климатизације, ПП клапне и сл. 

 

 

3.4. Подсистем видео надзора 

 

Подсистем видео надзора треба да врши видео надзор над свим виталним тачкама у 

унутрашњости и у спољашњој околини објекта (периметар, улази у објекат, фасаде, 

улази у одређене просторије, комуникације). 

Концепција подсистема би требало да обезбеди: 

) Праћење догађаја у режиму живе слике, 

) Приказ сигнала било које камере на било ком монитору, 

) Запис видео материјала свих видео камера у дигиталној техници. 

) Тренутни приступ било ком записаном податку 

) Надзор у реалном времену, учитавање листе аларма односно снимљених 

видео записа 

) Руковођење интервенцијом особља обезбеђења из видео центра, 

) Интеграцију са подсистемима контроле приступа и противпровалне заштите. 

Централни део подсистема за видео надзор треба да чине сервери за мониторинг и 

архивирање свих IP камера у подсистему. Архитектура подсистема треба да је отворена 

и скалабилна тако да подржава неограничен број камера у подсистему и повезивање са 

другим подсистемима техничке заштите помоћу одговарајућих интерфејса. Архивирање 

видео материјала треба да се врши употребом неког алгоритма компресије. Подсистем 

треба да поседује и сертификат о аутентичности записа како би се могао евентуално 

користити и као доказни материјал. 

У подсистему предвидети стандардне и доменске IP камере за унутрашњу и спољну 

монтажу као и покретне IP камере за надзор одређених комуникација. Уз камере треба 

да је доступан отворен и јаван API (Application Programmers Interface) које садржи све 

неопходне податке за спрегу са осталим апликацијама. 

 

3.5. Подсистем дистрибуције телефонских сигнала 

 

Подсистем дистрибуције телефонских сигнала треба да буде реализован приватном 

телефонском централом са комутацијом IP пакета. 
Систем се састоји из: 

3. Телефонске централе са комутацијом IP пакета 

4. Изводног телефонског ТТ ормана 

5. Дела главног дистрибутивног ормана 

6. Кабловске инсталације 
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7. Приватна телефонска централа са комутацијом IP пакета се састоји из 3 

функционалне целине: 

- Систем за процесирање позива 

- Систем за спрегу приватне телефонске мреже базиране на пакетном 

преносу сигнала са традиционалним системима за пренос 

- Подсистем за непрекидно напајање 

 

 

3.6. Сервер сала  

 

Пројектни захтеви: 

8. Пројектовати сервер салу за објекат на основу грађевинске документације 

9. Сервер салу пројектовати у складу са важећим законским прописима 

10. Сервер сала треба да обезбеди оптималне услове за рад опреме смештене 

у дата центру 

11. Поред постојећег рек ормана предвидети постављање још једног рек ормана 

у сервер сали и њихов распоред 

12. Пројектовати међусобно повезивање рек ормана и њихово повезивање на 

ЛАН и WAN мрежу 

13. Пројектовати беспрекидно напајање  

14. Пројектовати систем противпожарне заштите 

15. Пројектовати систем контроле приступа 

16. Пројектовати систем надзора 

17. Пројектовати напајање 

18. Пројектовати хлађење 

 

Задатак: 

 

19. Направити шему сервер сале 

20. Пројекат на основу пројектних захтева 

 

 

3.7. LAN и WLAN подсистем 

 

 При пројектовању LAN мреже решење ускладити са међународним препорукама: 

21. ISO 11801 

22. Европским стандардом EN 50173 

23. EIA/TIA 568B 

Пројектни захтеви: 

24. Мрежа треба да задовољи потребама „Апликације класе F“ специфициране 

стандардом ISO 11801.  

25. У канцеларијама предвидети минимум 3 утичнице по радном месту 

26. Пројектом предвидети интеграцију подсистема видео надзора 

27. Пројектом предвидети интеграцију подсистема дојаве пожара 
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28. Пројектом предвидети интеграцију подсистема контроле приступа  

29. Пројектом предвидети интеграцију подсистема дистрибуције телефонских 

сигнала. 

30. У оквиру објекта предвидети и WLAN мрежу која би се повезала на постојећи 

Wireless контролер. WLAN мрежом обухватити цео објекат. 

31. Главно концентрационо место пројектовати у сервер Сали у приземљу 

објекта. На сваком спрату предвидети локална концентрациона места.  

32. Вертикалне каблове реализовати оптичким влакном. Применити топологију 

звезда у односу на главно концентрационо место. 

33. Изградњом нове пословне зграде главно концентрационо место  на 

локалитету премешта се у нову сервер салу у приземљу нове пословне 

зграде. Пројектом предвидети повезивање осталих објеката на локалитету са 

новом сервер салом као и интеграцију постојећег развода видео надзора. 

34. Пројектовати локалну рачунарску мрежу за објекат на основу грађевинске 

документације 

35. Пројектовати бежичну локалну рачунарску мрежу за објекат на основу 

грађевинске документације 
 

Задатак: 

36. Направити логичку  и физички шему LAN мреже 

37. Направити физичку шему приступних тачака за wireless мрежу (Access point) 

38. Дефинисати капаците LAN мреже 

39. Специфицирати пасивне компоненте 

40. Дефинисати капацитете активних компоненти  

41. Дефинисати типове коришћених каблова и технологије које су предвиђене у 

LAN мрежи 

 

 
3.8. BMS (Building Management System) 

 

Подсистем за управљање зградом треба да прикупља податке из различитих 

подсистема, архивира их, обрађује и да може да упућује команде ка одређеним тачкама, 

односно уређајима у подсистемима као што су грејање, климатизација, вентилација и 

филтрирање ваздуха, управљање осветљењем, противпожарни и противпровални 

подсистеми, надзор кретања запослених и посетилаца на улазима, излазима и унутар 

зграде видео-камере и разглас, итд. 
Централизовано управљање и надзор свим наведеним системима (SCADA + web 
приступ) 

Подсистем за управљање зградом мора да буде састављен од хардверских и 

софтверских компоненти које одговарају индустријским стандардима. 
 
 

 
3.9. Електроенергетика системи грејања, климатизације и вентилације 

 
У оквиру пројекта треба да се налазе решења за напајање електричном енергијом 
системе грејања, климатизације и вентилације, лифтовска инсталација (електромоторни 
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погони), у свему према захтевима архитектонског и машинског пројекта који се односи 
на ове области. Предвидети напајање система и електромоторне погоне у посебним 
расклопним блоковима за сваки систем посебно. 
 

3.10.  Аутоматика (системи грејања, климатизације и вентилације, осветљења, 
лифт..) 

 
Пројектом предвидети: 

- управљиве електромоторне погоне за пумпе, вентилаторе, уређаје за 
климатизацију. Управљање наведеним системима базирати на аутоматској 
регулацији. Комплетан управљачки процес обезбедити са једног места, из 
управљачког блока у орману који је предвиђен за сваки систем посебно. Дати 
савремена техничка решења уз примену савремене управљачке опреме 
(програмабилни логички контролери (PLC), фреквентни регулатори, .....). 

- управљање радом светиљки унутар просторија објекта (укључење/искључење, 
регулација интензитета светлосног осветљаја).  Опрему сместити у посебан 
управљачки блок. Дати савремена техничка решења управљања. 

 
Водити рачуна о приступачности опреми (расклопни и управљачки блокови) за 
одржавање. 
 
 
4. Пројекат машинских инсталација  
 
4.1.  Систем грејања, систем климатизације 
 
 

Објекат је термоизолован према условима енергетски ефикасног објекта.  
Основни извор расхладне енергије за објекат је спољња централна јединица 

ваздух / фреон / вода. Спољна јединица се монтира на раван кров објекта. 
Спољња централна јединица може бити вода / фреон / вода уколико се процени 

да је на локалитету могуће такво извођење. Приказати успоредну техно-економску 
анализу обе варијанте. 

Спољња централна јединица се димензионише за покривање топлотних губитака 
(грејање) до спољње температуре која је изнад -5°C, покривање топлотних добитака 
(хлађење) у летњем периоду и производњу санитарне топле воде. 

За ниже спољње температуре испод -5°C (граничну температуру одредити према 
цени потрошене електричне енергије и цени топлотне енергије), објекат се топлотном 
енергијом снабдева са система градског грејања. На систем градског грејања се монтира 
мерач потрошње топлотне енергије (калориметар) према којем ће се плаћати утрошена 
количина топлоте.  
 Грејна, односно расхладна тела су вентилатор конвектори (fan coil) којима ће се 
вршити темперирање просторија при чему се унутрашња јединица смешта у техничку 
просторију обхјекта.  
 Систем се води помоћу PLC дефинисаним дневним, ноћним и викенд режим 
грејања и хлађења.  
 Свака просторија је снабдевена температурним сондама које дефинишу рад 
система климатизације. Уколико просторија нема корисника (нико од корисника није 
пријављен картицом), температуру просторије регулисати према ноћном режиму. 
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Алтернативно, ако техно-економскa анализа покаже оправданост, грејна тела 
могу бити алуминијумски радијатори са двоцевним системом развода и термостатским 
вентилима а расхладна тела зидне унутрашње јединице. 

Извршити прорачун потребне количине топлоте за грејање и количине топлоте 
коју је потребно одвести при хлађењу просторија објекта. Референтне спољње 
температуре преузети из прописа за градско подручје Новог Сада. Референтне 
унутрашње температуре одредити према нормама за врсту и намену просторија.  

Цевни развод медиума до грејних (расхладних) тела се монтира у зид или у под 
објекта. 

Грејање свих просторија објекта, решити за рад радника у првој смени. 
 

Остало 
 
Припрему санитарне топле воде за тоалетне чворове и кухиње решити топлотним 

акумулаторима са електричним грејачима, уз подршку топлотног измењивача који је 
повезан са спољњом односно унутрашњом централном јединицом хлађења (грејања). 

Пројектовати опрему реномираних светских произвођача. 
 
Израдити елаборат енергетске ефикасности објеката. 
Израдити елаборат противпожарне заштите 
Израдити елаборат о геомеханичким условима изградње 

 
Предмером и предрачуном обрадити радове по функционалним сегментима. 
Предмером предвидети израду пројекта изведеног стања машинске опреме система 

грејања и хлађења који обухвата: 

- снимање изведеног стања машинске опреме 

- упутство за руковање и одржавање машинске опреме 
 
 

4.2. Пројекат машинских инсталација инсталације -  лифт 
Тип лифтова и њихов број ускладити са архитектом. Контрола рада и видео надзор 
свих  свих горе наведених система обезбедити у заједничкој контролној соби на 
нивоу целог објекта 
 

 
5. Пројекат противпожарне заштите              
 
 
 
II  Општи услови 
 
 
Пројекат урадити на основу ИДР и локацијских услова, важећих прописа за ову област 
пројектовања - Закон о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/09 и 24/11), 
саобраћајних, електроенергетских и других услова, као и свих релевантних 
међународних и домаћих стандарда, правилника, препорука и извештаја, и позитивне 
праксе из појединих области.  
 
Пројектована опрема мора бити од познатих произвођача. 
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Код одабира материјала и опреме водити рачуна о енергетској ефикасности. 
Пројектом дати оптимална техноекономска решења. 
 
Током пројектовањa обавезан континуиран надзор и консултације са Инвеститором. 
 
 
 
III      Садржај, обрада и испорука пројектне документације за изградњу  објекта у 
комплексу ЈКП „Водовод и канализација“ на локалитету Масарикова 17 
 
   
Садржај и обрада пројектне документације мора бити у складу са одредбама 
Правилника о садржини и обиму пројектно техничке документације главних пројеката 
(Закон о планирању и изградњи Сл. Гласник РС 72/09 и 24/11). 
 
Пројекат чине: 

1.Општа документација о пројекту,  
2.Пројектни задатак,  
3.Графичка документација,  
4.Нумеричка документација,  
5.Текстуална документација: 

 
1. Општа документација о пројекту: 
 

• Подаци о називу и адреси Инвеститора изградње објекта; 

• Извод из судског регистра о предузећу, односно правном лицу које је израдило 
пројекат; 

• Решење Министра грађевина о испуњености услова за израду пројектне 
документације; 

• Лиценце за пројектовање за лица која су учествовала у изради пројекта; 

• Решење о одређивању главног одговорног пројектанта; 

• Локацијски услови 

• Услови и сагласности одговарајућих комуналних, јавних предузећа и других 
институција; 

• Потврда на корицама, са печатом организације о извршеној техничкој контроли 
пројектне документације, да је иста у складу са Законом о планирању и 
изградњи објеката (“Сл. гласник Р.С.), важећим стандардима и прописима. 

• Сагласности на пројекат од институција које су доставиле услове за 
пројектовање; а за које је потребна сагласност на достављене услове. 

 
2. Пројектни задатак 

 
3.Текстуална документација: 

 
▪ Технички извештај са описом пројектованих радова и фазности изградње 
▪ Предмер и предрачун радова са доказницом мера 
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▪ Технички услови за извођење радова, са детаљним описом извођења радова, са 
дефинисаним условима квалитета и стандардима, технологијом извођења, 
контролним испитивањима и  начином обрачуна изведених радова. 

▪ Статички прорачун за све бетонске конструкције са детаљима арматуре 
▪ Прилог о мерама заштите, безбедности и здравља на раду. 

 
4.Нумеричка документација: 

 
- Координате елементарних (главних) тачака за обележавање објекта; 
- Коте елементарних (главних) тачака; 
- Координате и коте геодетске основе која ће се користити приликом градње и 

експлоатације објекта; 
- Остале потребне нумеричке податке за друге објекте који се привремено 

уклањају и поново изводе (коловози, ивичњаци, ограде и друго); 
 

5. Графичка документација: 
 

• Насловни лист пројекта; 

• Прегледна карта са општим подацима о пројекту; 

• Ситуациони план, Р=1:500 или 1:250; 

• Основе темеља, приземља и спратова новог и надограђеног постојећег 
објекта 

• Пресеци и изгледи објекта 

• Ситуациони план са назначеним прикључцима инсталација; 

• Основе и пресеци са уцртаним положајем свих инсталација (водовод, 
канализација, грејање и климатизација, електро и друге инсталације; 

• Детаљи и карактеристични елементи са потребним детаљима Р=1:50 или 
1:20  

• Остали неопходни цртежи 
 
 
Пројекат испоручити у 4 (четири) примерака у тврдом повезу и 4 (четири) примерка у 
дигиталној форми на компакт диску: текстуални део у .doc формату, предмер и 
предрачун у .xls формату, графичке прилоге у .dwg формату (користити стандардне 
Windows фонтове - Ариел, лева маргина од 3 цм, ћирилично писмо, за сву текстуалну 
документацију).  
 
Пројекат урадити као једну целину у више књига и то на следећи начин: 
 

 Архитектонско-грађевински пројекат и пројекат рушења 

 Пројекат конструкције 

 Пројекат хидротехничких инсталација 

 Пројекат електроенергетских инсталација 

 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

 Пројекат машинских инсталација  

 Пројекат противпожарне заштите 
 

Пре техничке контроле пројекта, Пројектант је обавезан да достави пројекте на преглед 
лицу које врши стручни надзор над пројектовањем у име инвеститора. 
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Спољну техничку контролу главог пројекта обезбеђује пројектант уз писмену сагласност 
инвеститора. 
 
Део пројектне документације за потребе израде тендерске документације доставити 
засебнo у електронској форми (2 примерка на CD-у), а она треба да садржи детаљну 
спецификацију материјала и предмер радова са детаљним описом позиција за сваку 
врсту радова засебно као и збирно за цео објекат. 
 
Уз пројекат испоручити све добијене оригинале подлога и сагласности Јавних и Јавно 
комуналних предузећа. 
 
 
IV Подлоге за пројектовање 
 
За узраду техничке документације користити: 
 

▪ Сву расположиву планску документацију Града Новог Сада 
▪ Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09 и 24/11) и 

стандарде прописе који важе за ову врсту објеката. 
 
Неопходне подлоге за пројектовање које обезбеђује Инвеститор ЈКП “Водовод и 
канализација“: 
 

- Пројектни задатак за израду пројекта, 
- Копија плана 
- Извод – копија плана водова 
- Урбанистичке услове 

 
 

- Све претходне услове за потребе пројектовања које се исходују по потреби од 
меродавних јавних и јавно комуналних предузећа, а за рачун инвеститора, 

- Локацијскe услове 
- КТП 
- Увид у постојећe стање објекта на терену 
- Лица за праћење израде пројекта 
 

Подлоге које обезбеђује Пројектант: 

 Све коначне сагласности на урађени главни пројекат, а за рачун инвеститора, 

 Позитивни безусловни извештај о извршеној техничкој контроли главног 

пројекта. 
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            ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

                                              

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:     

  

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Бројеви телефона:           

 

6.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:       

 

             

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача 

код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, 

достави овлашћење за  заступање, односно потписивање уговора. 

     

8.- Особа за контакт:           

 

9.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

в. – са подизвођачем   

    

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

 

 Датум:     

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

  

                                                                 М.П. 

Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку 

понуду. 

  



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 41 / 56 

Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 
ј.н.м.в.- бр.03/19 поступак јавне набавке мале вредности  

 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште:     адреса:     

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

5- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

6.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

7.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача која 

подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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                                                                        ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-Б 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1.- Пун назив подизвођача: ________________________________________________ 

 

2.- Седиште:     адреса:     

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

5.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

6.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

7.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

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

и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде у поступку јавне набавке мале вредности број 03/19 

Наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.              

                                                                                          Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈНМВ 03/19 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (о носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- овлашћена особа (потписник понуде)_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                                    (име, презиме и функција)  

  

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  
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На основу позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 03/19,  

дајемо понуду како следи: 

- Укупна понуђена цена износи ___________________ динара без пдв-а 

 

- Рок плаћања: Плаћање се врши у року од _____ дана од дана пријема  исправног рачуна 

за извршену услугу. Рачун се испоставља на основу Записника о прихватању пројекта 

којим се верификује извршена услуга. 

 

- Начин плаћања: налог за пренос. 

 

- Рок извршења услуге: _____ календарских дана од дана увођења у посао. 

 

Рок за увођење у посао је најдуже 30 календарских дана од дана закључења Уговора. 

- Рок важења понуде: ________________ дана од дана отварања понуда 

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и 

део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                      

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

 

                                                                          

  Потпис овлашћеног лица понуђача  

                                                                                                                                        

                                                                        ________________________________   

                                                          М.П. 
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                                           ОБРАЗАЦ  БРОЈ  4.-      

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

 

 

                                                                               

 

     Структуру цене дао: 

 

___________________________________ 

                                                                                                   потпис овлашћеног лица понуђача 

 

М.П. 
 

 

Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац у складу са 

наводима и захтевима у табели. Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца а све 

у складу са техничким карактеристикама из ове конкурсне документације. 

Понуђене цене су фиксне. Цене морају бити јасно и читко уписане.У цену морају бити укључени 

сви трошкови за извршење предметне јавне набавке . 

Ред. 

бр. 
Опис предмета набавке  Количина Цена без ПДВ 

1 
Архитектонско-грађевински пројекат и пројекат 

рушења 
1 ком. 

 

2 Пројекат конструкције 1 ком  

3 Пројекат хидротехничких инсталација 1 ком.  

4 Пројекат електроенергетских инсталација 1 ком.  

5 
Пројекат телекомуникационих и сигналних 

инсталација 
1 ком. 

 

6 Пројекат машинских инсталација 1 ком.  

7 Пројекат противпожарне заштите 1 ком  

8 Елаборат енергетске  ефикасности објеката 1 ком  

9 Елаборат противпожарне заштите 1 ком  

10 Елаборат о геомеханичким условима изградње 1 ком  

 
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

 

 
ИЗНОС ПДВ  

 

 
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ  
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                                                          ОБРАЗАЦ  БРОЈ  5.-  

 

 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 

68/15) дајемо следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 
 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                _____________________________ 

 

                                                           

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  6.-      

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 

68/15) дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У својству __________________________ 

                                         (уписати: понуђача, члана групе понуђача) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду деловодни број: ________________ за јавну набавку мале вредности 

број 03/19, наручиоца ЈКП ,,Водовод и канализација Нови Сад“ по Позиву за подношење 

понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

_________________ године, подносим/о независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима. 

 

У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци 

бити ништаван. 

 

 

  

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                 _____________________________                                               
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.- 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) дајемо следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА  

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

испуњава услове из чл. 75. став 1. Закона у поступку јавне набавке мале вредности број 

03/19, наручиоца – ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, и то: 

 

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

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

4)    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). 

 

 

М.П.              

                                                                                          Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.- 

 
 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ 

 

Наручилац - назив и 

седиште и особа за контакт 

код наручиоца  

Период извршења 

услуге 

(дд.мм.гг– дд.мм.гг) 

Назив и опис извршене 

услуге и површина 

објекта  

Начин 

извршења 

услуге 

(самостално или 

у групи 

понуђача 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

    

 

 

  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

М.П. 

 

Напомена: по потреби образац се може проширити додатним редовима или фотокопирати  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.- 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ - РЕФЕРЕНЦЕ  
 

Назив Наручиоца крајњег 

корисника услуга 

Седиште  

Дел. број. 

Датум: 

Тел.бр. 

Законски заступник 

Овлашћено лице Наручиоца 

крајњег корисника и функција 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), издаје се ова 

 

П О Т В Р Д А 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да нам је ________________ 

___________________________________________________________________________ 

(навести назив) са седиштем у _______________________________ (навести седиште) у 

периоду од _________ до ___________ године (навести тачан период - дан, месец, година) као  

(заокружити једну од наведених опција извођења радова) 

- самостални извршилац 

- члан групе понуђача 

израдио ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________, квадратуре __________м2, 

а по основу закљученог уговора _________________ од ___________ године (навести назив 

и опис услуга, површину објекта у вези са којим је извршена услуга, број и датум уговора) 

  

Током извршења уговорених услуга за коју се издаје ова потврда наведено лице ЈЕ / НИЈЕ  

поштовало своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет извршених услуга  и 

слично). (прецртати непотребно) 

 

Лице за контакт  код издаваоца потврде код кога се може извршити проверу података: 

___________________________________________________________________________ 

(име и презиме, радно место, контакт телефон и адреса електронске поште) 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 Законски заступник/Овлашћено лице                               

Наручиоца крајњег корисника                                                                                                  

___________________________ 

М.П.  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен између: 1.- Ј.К.П.,,Водовод и канализација“, Нови Сад ул. Масарикова бр.17 

   текући рачун бр.105-32308-08 код АИК банке а.д. Нови Сад,  

   Матични бр.: 08041083  ПИБ: 100237118 кога заступа Директор 

Гвозден Перковић као Наручилац (у даљем тексту: Прималац  

услуге)   

и 

2.-_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

као Понуђач ( у даљем тексту: Давалац услуге) 

 

чланови групе / подизвођачи 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

на следећи начин: 

Члан 1.- 

 
Уговорне стране сагласно констатују да је Прималац услуге у својству наручиоца, а на 

основу одредаба Закона о јавним набавкама Р. Србије покренуо поступак јавне набавке 

мале вредности услуга - Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за 

извођење и потребних елабората за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у 

Новом Саду,  број 03/19. 

 

Поступак је окончан правоснажном Одлуком о додели Уговора дел. бр. 5.2- ______ од 

_________.2019. год. Даваоцу услуге, јер је његова понуда била благовремена, 

одговарајућа, прихватљива и најповољнија применом критеријума. 

 

Прихваћена понуда Даваоца услуге чини саставни део овог Уговора 

 

Члан 2. - 

 

Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења 

Уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Примаоца услуге.                                                                     

 

Члан 3.- 

 

Предмет уговарања је пружање услуге израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта 

за извођење и потребних елабората за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у 

Новом Саду (у даљем тексту: уговорена услуга) у свему према Пројектном задатку који 

чини саставни део овог Уговора.      
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Члан 4.- 

   

Уговорена цена за уговорену услугу износи: ________________ динара без ПДВ-а. 

 

Овако уговорена цена је фиксна и иста се не може мењати ни из ког разлога. 

 

Члан 4.а.- 

(додатни члан) 

 

Давалац услуге  је део уговорене услуге и то :__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                 (део уговора који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу ______________________________________________________ 

                                                  (скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) 

а која чини _______% од укупне уговорене цене. За уредно извршење услуге од стране 

подизвођача одговара Давалац услуге као да је сам извршио делове уговорене услуге 

поверене подизвођачу. 

 

Члан 5.- 

 

Давалац услуге се обавезује да ће уговорену услугу, извршити у року од ___ 

календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. 

 

Рок за увођење у посао је најдуже 30 календарских дана од дана закључења овог Уговора. 

 

Прималац услуге ће за сву потребну комуникацију и координацију са Даваоцем услуге 

на реализацији предмета из овог Уговора, обављати преко свог задуженог Стручног тима, 

који ће именовати Решењем након потписивања Уговора. Стручни тим ће имати сва 

потребна Овлашћења неопходна за ефикасну реализацију предмета овог Уговора. 

 

Давалац услуге се са своје стране обавезује: 

- да ће по свим аспектима сарађивати са наведеним Стручним тимом 

- да ће присуствовати путем свог овлашћеног лица сваком радном састанку који 

организује Стручни тим, на ком ће се заједнички разматрати до тада сачињен 

радни материјал Даваоца услуге, 

- да ће поступати у складу са примедбама добијеним од стране Стручног тима и 

да ће недостатке на које је примедба указала отклонити. 

 

Члан 6.- 

 

Приликом вршења примопредаје, Прималац услуге је дужан да испоручени пројекат за 

грађевинску дозволу и пројекат за извођење и потребне елаборате за изградњу пословне 

зграде у Масариковој улици у Новом Саду, на уобичајени начин прегледа и да своје 

примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Даваоцу услуге. 
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Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Прималац услуге је дужан да о истом писменим путем обавести 

Даваоца услуге најкасније у року од  8 дана од дана када је открио недостатак. 

 

У случају да је Давалац услуге знао или је морао знати за недостатке, Прималац услуге 

има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју уговорну обавезу 

прегледа, односно да благовремено обавести Даваоца услуге о уоченом недостатку. 

 

У напред наведеним случајевима, Прималац услуге има право да захтева од Даваоца 

услуге да отклони недостатке или да му преда другу верзију без недостатака, односно да 

тражи испуњење Уговора. 

 

Уколико то Давалац услуге не учини ни у року од најкасније 15 дана рачунајући од дана 

пријема Захтева за испуњење Уговора, Прималац услуге има право да овај Уговор 

аутоматски раскине. 

 

Члан 7.- 

 

Давалац услуге ће свој рачун/фактуру испоставити на основу потписаног Записника о 

прихватању пројекта, у два примерка од којих свака страна задржава по један примерак, 

а Записником ће се верификовати да је услуга извршена у уговореном року и на уговорени 

начин. 

 

Прималац услуге са своје стране се обавезује да ће уговорену услугу, платити у року од 

___ календарских дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна који се  испоставља 

након потписивања Записника о прихватању пројекта, путем налога за пренос. 

 

Рачун/фактура Даваоца услуге треба у свему да садржи податке предвиђене у члану 42. 

Закона о порезу на додату вредност.     

 

Члан 8.- 

 

Уколико Давалац услуга својом кривицом не испуни своју уговорну обавезу, односно у 

уговореном року не изврши предметну услугу, обавезан је да за сваки дан закашњења 

плати Примаоцу услуге  износ од 0,5% од укупно уговорене вредности из члана 4.- овог 

Уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% од укупно уговорене 

вредности. 

 

Право Примаоца услуге на наплату уговорне казне не утиче на право Примаоца услуге  

да захтева накнаду штете и наплати меницу из члана 10. овог Уговора. 

 

Члан 9.- 

 

Давалац услуге се обавезује да ће уговорену услугу, извршити на начин прецизиран овим 

Уговором, а у складу са Пројектним задатком тако да у свим аспектима одговара 

захтевима Примаоца услуге. 
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Давалац услуге се такође обавезује да ће у примени техничких правила и начела, 

употребити стручност и пажњу која се при томе у струци редовно очекује. 

 

Давалац услуге мора приликом извршења уговорене услуге поступати са 

професионалном пажњом и по правилима струке и он одговара за лица која су по његовом 

налогу радила на послу који је преузео да изврши, као да га је сам извршио, Давалац 

услуге је дужан да у извршавању својих обавеза из своје професионалне делатности да 

поступа са повећаном пажњом, према правилима струке и обичајима - пажњом доброг 

стручњака. 

 

Давалац услуге је одговоран и за исправност техничко-технолошких решења и рачунску 

тачност као и за подлоге и остале податке. 

 

Члан 10.- 

 

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Давалац услуге ће 

даном закључења овог Уговора, Примаоцу услуге доставити једну бланко потписану  

(сопствену) соло меницу са једним попуњеним пратећим меничним овлашћењем да је 

Прималац услуге може реализовати, као финансијску гаранцију за добро извршење 

посла, једном  овереном од стране пословне банке, копијом  картона депонованих 

потписа овлашћених лица, која не сме бити старија од 30 дана од дана пријема менице и 

Потврдом да су меница и менично овлашћење регистровани у Регистру меница и 

овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 

меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017) Народне 

Банке Србије, у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности 

најмање 30 дана дуже од уговореног рока извршења. 

 

Наведена меница ће бити враћена Даваоцу услуге у року од 8 дана од извршења свих 

уговорних обавеза на његов писани захтев. 

 

Члан 11.- 

 

Прималац услуге може након закључења овог Уговора, без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета Уговора до лимита прописаног чланом 115. став. 1 

Закона о јавним набавкама, а у складу са ставом 5. истог члана Закона. 

 

Члан 12.- 

 

Уколико наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања 

извршења обавеза преузетих овим Уговором, обавезе учесника Уговора мирују док виша 

сила траје и ни једна страна нема право на накнаду због неизвршења обавезе друге стране 

по овом основу. 

 

Страна погођена вишом силом дужна је да одмах, писменим путем обавести другу страну 
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о настанку као и о престанку више силе. 

 

У случају трајања више силе дуже од три месеца, сваки учесник Уговора има право да 

исти раскине. 

 

Члан 13.- 

 

За тумачење одредби овог Уговора и уређивање питања која нису регулисана истим, 

примењиваће се важећи законски прописи који регулишу наведену материју, као и Закон 

о облигационим односима. 

 

Члан 14.- 

 

Уговор може бити раскинут уколико једна од уговорних страна или обе уговорне стране 

не извршавају обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима, као и у другим 

случајевима одређеним Законом о облигационим односима. 

 

Право Примаоца услуге на наплату реализацијом менице не утиче на право накнаде 

штете уколико је износ штете већи од износа обезбеђеног меницом. 

 

Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће стварно 

надлежан суд у Новом Саду. 

 

Члан 15.- 

 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) намењено 

Примаоцу услуге , а 2 (два) Даваоцу услуге. 

 

 

    за Даваоца услуге:                              М.П.                          за Примаоца услуге: 

 

_____________________                                                     _____________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће 

бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са 

прихваћеном понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене уговорне 

клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из позива за подношење понуде и 

конкурсне документације. Овај модел уговора који је саставни део конкурсне 

документације, понуђач попуњава у складу са својом понудом, оверава печатом и 

потписом, чиме потврђује да прихвата елементе из модела уговора.  


