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На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
Гласник РС“  бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-90/2017 од 
дана 17.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку од дана 17.03.2017. 
године припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку радова -    Пројектовање и изградња 
Царинског терминала у оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по 

систему „кључ у руке“  
ЈН К 08/17  
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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1) Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број ЈН К 08/17 су радови - Пројектовање и изградња 
Царинског терминала у оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по 
систему „кључ у руке“                                             

 

Шифра из ОРН:  

 
• архитектонске и сродне услуге - 71200000, 
• радови на објектима и деловима објеката високоградње и нискоградње - 

45200000  

 

2) Контакт 
 

E-mail адреса: javnenabavke@subotica.rs  

Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова 

 

3) Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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II ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И 
ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК 

ЛОКАЦИЈЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО – 
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПО 

ОСНОВУ ИСТЕ 
ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ: 
 
УВОД 
 
           Царински терминал представља саобраћајно-логистички објекат у коме се 
обавља делатност царинског надзора, у складу са поступцима и правилима која се 
примењују на робу која се увози или извози у режиму Слободне зоне. Ово 
подразумева и саобраћајне операције доласка, привременог паркирања и одласка 
теретних возила са репроматеријалима и готовим производима постојећих и 
будућих комитената Слободне зоне. 

                      

          Главни објекат на парцели је објекат царинарнице који се гради у 1. фази. 
Поред објекта царинарнице, планирана је у 1. фази изградње, и изградња 
резервоара противпожарне воде са црпном станицом , који се предвиђа као укопани 
објекат, затим изградња интерних саобраћајница са паркингом за камионе, затим 
паркинга за путничка возила као и платоа за контејнере. Контејнери су типски 
привремени објекти за складиштење. Предвиђено је смештање 7 комада контејнера 
(контејнере већ поседује Наручилац). Приказ поменутих објеката се налази на 
ситуационом плану пројекта број ЕН – 1534, лист број 1 (у прилогу).  
           

           Предметна јавна набавка, планира пројектовање и изградњу 1, фазе  са 
комплетном инфраструктуром. Предметна јавна набавка обухвата и 
пројектовање и изградњу комплетне ограде око целе парцеле. На делу 
површине предметне парцеле која је на графичким прилозима означена као 2. 
фаза, у оквиру понуде обухватити само насипање квалитетном земљом из 
ископа, хумузирање и садњу траве. При изради пројеката узети у обзир 
могућност настављања инфрастуктуре за 2. фазу (водоводна мрежа, 
канализација, спољна расвета, видео надзор, саобраћајница).  
 

          Објекти који се НЕ ПРОЈЕКТУЈУ и НЕ ГРАДЕ, те нису ни предмет ове 
јавне набавке за пројектовање и изградњу, су приказани као објекти 2. фазе у 
ситуационом плану у оквиру ИДР (пројекат број ЕН – 1534, лист број 1), а то су 
два објекта и саобраћајни плато - 2 фазе као и остала будућа потребна 
инфраструктура за 2. фазу.  
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          Основ за израду пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење 
је важећи ПДР бр: 27-203/11 од фебруара 2012. године израђен од стране ЈП „ 
завод за урбанизам Града Суботице по називом : „Измена Плана детаљне 
регулације за део простора МЗ „Мали Бајмок“ намењен за комерцијалне функције 
на потезу јужно од Магистралног пута М-17.1 Суботица-Сомбор у Суботици 
(''Службени лист градаСуботице'' број 3/2012) и Локацијски услови из прилога 
који се односе на предметно пројектовање. 

 
ЛОКАЦИЈА 

 
„Царински терминал“ се налази у склопу Привредне зоне “Мали Бајмок” у 
Суботици, на к.п. 33928/35 К.О. Доњи град у Суботици, укупне површине 13.246 
м

2, која је градско грађевинско неизграђено земљиште. У прилогу конкурсне 
документације се налази и лист непокретности и копија плана предметне 
парцеле. 
 
           

Повезивање објеката на јавну инфраструктуру извршити у складу са издатим 
Локацијским условима (у прилогу). Планира се повезивање на јавну 
инфраструктуру која постоји у оквиру Привредне  зоне “Мали Бајмок” у Суботици, 
преко нових прикључака на електродистрибутивну мрежу, јавну канализациону и 
водоводну мрежу, јавну електронску комуникациону мрежу, јавну гасоводну 
мрежу и јавну саобраћајницу. У прилогу се такође налази и копија катастарског 
плана водова. 
 
 

Пешачки и колски приступ комплексу је са северозападне стране парцеле, са које 
ће битиформиран нови прикључак интерне саобраћајнице на локалну 
саобраћајницу. Понудом обухватити и пројектовање и изградњу улазног дела 
са локалне саобраћајнице.  
 

Пешачки саобраћај ће се одвијати преко главне улазне капије која је планирана код 
главног колског улаза у „Царински терминал“, на северозападној страни парцеле. 
Сви уласци и изласци ће се контролисати преко портирнице. 
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ФУНКЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЦАРИНСКОГ ТЕРМИНАЛА 
 
(Приказ објеката царинског терминала је дат на графичким прилозима у 
оквиру идејног решења број пројекта: ЕН – 1534, лист број 1, лист број 2, лист 
број 3, лист број 4 и графичких прилога у оквиру истог, са ознаком ЕН – 1534 
/01-01/17, лист број 01, лист број 02, лист број 03.1, лист број 03.2 и лист број 
04). 
 

Објекат Царинарнице смештен је на уласку на парцелу. Кота пода приземља 
објекта царинарнице је на нивоу апсолутне коте 117,45 метара надморске висине, 
док се кота пода приземља осталих будућих објеката усклађује са околним 
тереном, тротоаром и саобраћајницама. 
 

Тротоар око објекта Царинарнице је нижи у односу на коту пода приземља за цца 
35 цм. 

Тротоари имају попречни пад од објекта, у износу од 1% - 2.5%. 

 
Објекат Царинарнице се састоји из три целине и то портирнице, канцеларија 
царинског терминала, привременог дневног боравка за возаче. Портирница се 
налази на северној страни објекта, приступ је са источне стране са тротоара уз 
интерну улазну саобраћајницу, има поглед на три стране, северну, источну и 
западну страну парцеле, и из ње се надгледа улазак свих возила и пешака у круг 
царинског терминала. Објекат царинарнице је јавни административни објекат. 
Приступ овом делу објекта је са источне стране. На улазу се налази простор, хол за 
привремени боравак странака и за обраду документације. Из хола се приступа 
канцеларији царинске службе, уз коју је обезбеђена дневна архива документације. 
Из хола се приступа: канцеларији управника, канцеларији за састанке, архиви, 
чајној кухињи, санитарном чвору, ИТ реку. У трећем делу објекта налази се 
просторија за дневни боравак возача са санитарним чвором и тушевима , за 
мушкарце и жене. 

 

Комплекс је ограђен индустријском панелном оградом висине цца 2.0м. На уласку 
у комплекс је предвиђена самоносива аутоматска клизна капија која је у радно 
време отворена. Уз клизну капију налази се и пешачки улаз у комплекс. Са леве 
стране улазне саобраћајнице налази се 12 паркинг места за путничка возила. 

 

На улазном делу саобраћајнице налази се аутоматаска подизно-спуштајућа - 
улазно-излазна рампа, која се контролише из портирнице. Након рампе налази се 
саобраћајница са платоом за паркирање 14 камиона. 

  

Саобраћајно решење је тако дато да камиони увек возе у смеру напред, никада 
уназад. 
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Уз саобраћајницу, са леве стране налази се плато за 7 контејнера ( тип Еуро-
Стандард дим 2,5м x 6,0м) које корисник објекта поседује. Контејнери су намењени 
за смештај и чување робе под царинским надзором, царинске документације, алата 
и резервних делова за виљушкар. Не предвиђа се складиштење материјала који су 
запаљиви и опасни по животну средину и безбедност људи, као ни складиштење 
безопасног и опасног отпада. 

 

Са источне стране објекта „Царинарнице“ предвиђен је противпожарни резервоар 
са пумпним постројењем. 

 
КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ 

ПРОЈЕКТУЈУ И ГРАДЕ У „1 ФАЗИ“ 
 
Царинарница 
 
Конструкција објекта „Царинарнице“ је челични скелетни систем, са челичним 
стубовима, кровном челичном решетком и челичним рожњачама. Темељи су, 
темељи самци од армираног бетона, повезани армирано бетонском парапетном 
гредом. Конструкција пода је армирано бетонска плоча. Под је термоизолован 
екструдираним полистиреном.  

 

Фасада је од термоизолованих сендвич панела у боји, према избору инвеститора. 
Сокла објекта је бетонска завршно обрађена „кулиром“. 

 

Фасадни зидови се са унутрашње стране облажу равним гипс-картон плочама са 
потребном потконструкцијом, и додатном термоизолацијом од минералне вуне. 
Тип плоча је у зависности од положаја у објекту. Преградни зидови од гипс-
картонских плоча се изводе са потребном потконструкцијом и термоизолацијом од 
минералне вуне, глетују се и финално фарбају у боји по избору инвеститора. У 
санитарним чворовима и гардеробама зидови се облажу керамичким плочицама до 
висине од 2,0м. 
 

Кров је двоводни, од термоизлованих сендвич панела у боји по избору 
инвеститора. 

Финална обрада подова објекта су противклизне керамичке плочице у 
канцеларијама у свим просторијама „Царинарнице“. Под улазне терасе и тераса – 
возачи, такође су обложени  противклизним керамичким плочицама.  

Спуштени плафони се изводе у комбинацији минералних растер плоча стандардних 
карактеристика (димензије 60x60, звучна изолација Днцw=35Дб, коефицијент 
апсорбције звука аw=0,65 (Х)) и равних гипс-картон плоча које се глетују и 
финално фарбају у боју по избору инвеститора. Светла висина просторија од пода 
до плафона треба да буде минимално 270 цм. 
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У фасадне зидове се на челичну потконструкцију уграђују прозори и пешачка врата 
од пластифицираних алуминијумских профила са одговарајућим застакљењем или 
пуном испуном. 

 

Унутрашња врата су дрвена врата израђена од МДФ плоча и финално обрађена 3Д 
фолијом у природној боји дрвета.  

 
Термичка изолација објекта је предвиђена према Правилнику о енергетској 
ефикасности зграда (Сл.гласник РС 61/2011), што ће се морати  прорачуном у 
Елаборату енергетске ефикасности  и доказати. Сви материјали за термичку 
изолацију објекта морају имати атест са исказаним коефицијентима λ. 

 
У графичкој документацији је приказана опрема и намештај објекта 
„Царинарнице“, из разлога да се омогући правилан распоред и димензионисање 
простора и развод потребних инсталација. Понуда треба да садржи комплетну 
опрему свих санитарних чворова (уградња умиваоника, WC шоља и туш кабина, ел. 
бојлера, санитарне галентерије реномираних произвођача), затим у чајној кухињи и 
портирници уградња кухињског елемента са судопером.  

 
Спољно уређење 
 

Цео комплекс се ограђује жичаном индустријском панелном оградом висине цца 
2.0 м, без бетонског парапетног зида. У склопу ограде је код главног колског улаза, 
код портирнице, предвиђена клизна самоносећа колска капија са аутоматским 
отварањем. Ширина колске капије одговара ширини коловоза и износи цца 10,5м, 
док је висина цца 1,8м. На главном пешачком улазу се поставља класична пешачка 
капија ширине цца 1,0м висине цца 1,8м. 

 
Тротоари код главног пешачког улаза у комплекс и око објекта царинарнице су од 
бехатон коцки. 

 
На одређеним местима се поставља урбани мобилијар у виду канти за смеће. 

 
Све зелене површине у оквиру „1 фазе“ се финално уређују, хумизирају и засејавају 
травом. На делу површине предметне парцеле која је на графичким прилозима 
означена као 2. фаза, у оквиру понуде обухватити само насипање квалитетном 
земљом из ископа, хумузирање и садњу траве.   
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Инсталације 
 
Повезивање објекта на јавну инфраструктуру извршити у складу са Локацијским 
условима. Планира се повезивање на јавну инфраструктуру која постоји у оквиру 
Привредне зоне “Мали Бајмок” у Суботици, преко нових прикључака на 
електродистрибутивну мрежу, јавну канализациону и водоводну мрежу, јавну ТК 
мрежу, јавну гасоводну мрежу и јавну саобраћајницу. 

 
 
Инсталације водовода и канализације 
 

Објекат се прикључује на постојећу градску мрежу водовода која се налази у улици 
испред комплекса. Количина воде коју градска мрежа може да испоручи за потребе 
објекта износи 2 л/с, што је довољно за санитарне потрошаче и за допуну 
резервоара хидрантске мреже. Спољна санитарна водоводна мрежа је планирана од 
ПЕ цеви. Улаз воде у објекат за санитарне потребе планиран је на местима у 
непосредној близини санитарног чвора. 

 
На целом комплексу је планирана прстенаста хидрантска мрежа од ПЕ цеви 
пречника 110 мм, за противпожарну заштиту објеката, али је предмет набавке само 
пројектовање и изградња за 1. Фазу. 

 

Цеви се постављају на постељицу од песка и затрпавају песком до 10 цм изнад 
темена цеви, а након тога пробраном земљом из ископа. 

 

Како јавна градска водоводна мрежа нема довољну количину воде за 
противпожарне потребе објеката, планира се изградња подземног резервоара, 
корисне запремине 36 м3 са пумпним постројењем.  

 
Отпадне воде фекалног карактера од санитарних чворова унутар објекта 
царинарнице се 

одводе до прикључка на јавну градску канализациону мрежу, која се налази у 
улици непосредно испред комплекса. 

 
 Атмосферска вода са платоа за камионе се преко сепаратора прикључује у интерни 
упојни канал који се налази унутар комплекса (види цртеже из прилога). Материјал 
за цеви спољне канализације су ПП СН 8 цеви. Цеви се уграђују на постељицу од 
песка и затрпавају песком изнад темена цеви, а након тога пробраном земљом из 
ископа. 
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Унутрашње инсталације водовода унутар санитарног чвора се воде у зиду  испод 
плочица са обавезном термоизолацијом цеви дебљине 9 мм. На одређеним местима 
потребно је монтирати вентиле ради могућности парцијаног затварања сваког 
потрошача у случају квара на инсталацијама. 

 
Снабдевање топлом водом санитарних потрошача објекта предвиђа се преко 
електричних бојлера.  

 
Цеви за топлу и хладну воду унутар објекта су предвиђене од тврдог 
полипропилена ППР. 

Унутрашње инсталације канализације се воде испод пода са минималним падом од 
2%. 

Прикључак „wц шоља“ се предвиђа да буде од цеви пречника фи 110 мм, од тушева 
фи 50 мм, од умиваоника фи 50 мм и од сливника фи 50мм. Сви сливници се 
предвиђају да буду тела од пластике са иноx решетком и опремљени сувим 
сифоном који спречава повратак непријатних мириса. Материјал за канализационе 
цеви је ПВЦ СН 8. 

 
У улици испред објекта, у непосредној близини постоје два надземна 
противпожарна хидранта који једним делом штите објекат од пожара. За овакав 
објекат потребно је 10л/с за гашење пожара, што добија предвиђеним резервоаром 
који је димензионисам на 5л/с и са једним уличним надземним хидрантом од 5л/с. 
Како јавна градска водоводна мрежа нема довољни капацитет, као извор напајања 
хидрантске мреже служиће подземни резервоар запремине 36 м3, са пумним 
постројењем. Овај резервоар би штитио објекат од пожара на са спољним и 
унутрашњим хидрантима на парцели. Планира се уградња пумпног постројења 
капацитета 5 л/с виисне дизања 45м са радном и резервном пумпом и могућношћу 
самоконтроле пумпи. 

 

Противпожарна заштита објеката се предвиђа изградњом прстенасте мреже око 
објеката, пречника 110 мм. На прстену хидрантске мреже се планира изградња 
неколико спољних хидраната, такође унутар објекта царинарнице се планира 
изградња неколико унутрашњих хидраната на приземљу. 

 
На местима предвиђеним архитектонским пројектом планирану су санитарни 
уређаји са 

припадајућим пропусним или угаоним вентилом, као и одговарајућа санитарна 
галантерија реномираних произвођача. Санитарни елементи се налазе у оквиру 
санитарних чворова у објекту. 

 
Комплетна инсталација водовода и канализације треба да је урађена у складу са 
законима и прописима за ту врсту инсталације, као и других важећих закона са 
квалитетним материјалима и опремом. 
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Електроенергетске инсталације - јака и слаба струја 
 

Према Локацијским условима, прикључак предметног објекта са максималном 
једновременом снагом Пм=120кW на НН дистрибутивну електроенергетску мрежу 
предвиђа се из постојеће МБТС 589, 20/0,4 кВ/кВ. 

 
Према договору, између Наручиоца и Електродистрибуције, предвиђа се врста 
мерног уређаја : нисконапонска полуиндиректна мерна група. Број тарифа: две. 
Врста прикључка – трајни.  

 
Предвидети електричну инсталацију унутрашњег (општег и сигурносног) и 
спољашњег осветљења, прикључница и прикључака. 

 

Објекат ће се напајати електричном енергијом из постојеће трафо станице (МБТС 
589) и која се налази на катастарској парцели 33928/29 к.о. Доњи град Суботица.  

 

Понудом обухватити и пројектовање и изградњу одговарајућег електро 
енергетског кабла од предметног објекта до ормана мерног места, а све на 
основу услова „ЕПС Дистрибуције“ који су приложени у локацијским 
условима (види прилог уз конкурсну документацију). Сам прикључак уговара 
и плаћа Наручилац. 
 
Спољашње осветљење (канделабери) предвидети само за 1. Фазу изградње и то 
светиљкама са флуоресцентним и металхалогеним или ЛЕД извором светлости. 
Понуда треба да обухвати и измештање једног канделабера на улазном делу у 
предметну парцелу. 

 

Предвидети инсталацију видео надзора и дојаве пожара, а видео надзором покрити  
цео комплекс. Контролни пункт видео надзора и надзор над системом дојаве 
пожара сместити у портирницу. 

 
Громобранска инсталација 
 

С обзиром на намену и конструкцију објеката предвидети  одговарајућу  
громобранску инсталацију.  

 
Телекомуникационе инсталације  
 
За потребе непрекидног напајања рачунарске (ИТ) и друге опреме слабе 
струје,прикључница код радних места и сл., предвидети  одговарајуће УПС уређаје. 
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Напомена: у условима „Телекома Србија“ који су део локацијских услова обратити 
пажњу на услов везан за изградњу будуће РДС (радио базне станице). 

 
Гасне инсталације и климатизација 
 
Грејање објекта царинарнице се предвиђа на гас помоћу гасног котла и 
радијаторског система, разведеног по објекту царинарнице. Предвидети панелне 
радијаторе. За потребе прорачуна и избора машинских инсталација узети у обзир 
следеће одговарајуће климатске услове и намену просторије. 

 
Машинске инсталације објекта сачињавају следеће целине: 

- Нови подземни гасни прикључак на дистрибутивни гасовод ПЕд20x3мм, 
количина гаса 10См3/х (обавеза Инвеститора), 

- Гасни котао смештен у простору чајне кухиње, 
- Инсталација топловодног радијаторског грејања објекта, 
- Мерно-регулациона станица (МРС) монтирана на фасади објекта 

царинарнице, опрема МРС се поставља у метални орман који се монтира на 
фасаду објекта. 

- Унутрашња гасна инсталација од МРС до котла. 

 

За климатизацију објекта  предвидети потребан број сплит клима уређаја. 

 
Напомена: Обавеза Наручиоца је и изградња прикључака на јавну 
канализациону и водоводну мрежу, јавну ТК мрежу, јавну гасоводну мрежу. 
 
Интерне саобраћајнице „1. фазе“ 
    

Понудом за Царински терминал у оквиру Привредне зоне "Мали Бајмок" у 
Суботици, обухватити пројектовање и изградњу: 

 

- интерне саобраћајнице и манипулативне површине за тешка теретна возила (1. 
фаза), 

- паркинг за тешка теретна возила на 14 паркинг места, 

- паркинг за путничка возила на 12 паркинг места, 

- простор за смештај контејнера, 

- тротоаре 

- улазни део  саобраћајнице са к.п. 33928/7 к.о. Доњи град Суботица све до 
предметне катастарске парцеле (улазна лепеза). 
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Царински терминал је лоциран на подручју Привредне зоне "Мали Бајмок", на к.п. 
33928/35 к.о. Доњи град Суботица. Саобраћајни прикључак Царинског терминала 
извршиће се на постојећу јавну саобраћајницу на к.п. 33928/7 к.о. Доњи град 
Суботица, са северне стране предметне парцеле.  

 
Саобраћајни прикључак интерних саобраћајница Царинског терминала је 
предвиђен у темену Т1 и њиме је омогућен приступ комплексу за теретна и 
путничка возила корисника комплекса. 

 
У оквиру комплекса, пројектовано је паркиралиште са 14 паркинг места за тешка 
теретна 

возила, за камионе дужине до 19м. Примењена је коса шема паркирања са 
пролазним паркинг местима и једносмерним системом циркулације возила. 

 
У попречном профилу саобраћајнице, паркинзи и манипулативни платои су у 
плитком насипу. 

 
Према функцији и намени саобраћајне површине су променљивих ширина, што је 
представљено у графичким прилозима. 

 

Нивелационим решењем, подужним и попречним падовима на новим саобраћајним 
површинама обезбедити  одводњу атмосферске воде до реципијента. Атмосферска 
вода са платоа за камионе се преко сепаратора прикључује у интерни упојни канал 
који се налази унутар комплекса (види цртеж из прилога). У оквиру идејног 
решења је урађен концептуални предлог решења одводње са саобраћајних 
површина, са исказаним висинским котама и падовима на саобраћајницама. 

 
Детаљан нивелациони план са свим елементима одводње (сливничке, линијске 
решетке,упојни јаркови...) дефинисати  у Пројекту за грађевинску дозволу, кроз 
пројекат Саобраћајница и Хидротехничких инсталација, а све према приложеним 
локацијским условима, након сагледавања услова надлежних Јавних предузећа. 

 
Идејним решењем је предложена асфалтна коловозна конструкција на коловозу, 
паркинзима и манипулативним површинама и дефинисана је следећим слојевима: 

- Асфалт бетон АБ11 4цм 
- БНС 22 8цм 
- Дробљени кам. агрегат (0/31,5мм) 25цм 
- Дробљени кам. агрегат (0/63мм) 30цм 

Тачну дебљину и врсту слојева коловозне конструкције дефинисати Пројектом за 
грађевинску дозволу. 
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У графиком прилогу број 04. Идејног решења, приказан је концепт саобраћајног 
решења за обележавање саобраћајница и паркинга и одвијања саобраћаја унутар 
комплекса Царинског терминала у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици. 
Коначно решење хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације 
дефинисати Пројектом за грађевинску дозволу.  

 
ОПИС И РЕДОСЛЕД ИЗРАДЕ 

 
Извођење радова подразумева израду пројектно-техничке документације 
(Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење) са свом неопходном 
претходном и пратећом документацијом, као и саму изградњу објекта по 
систему „кључ у руке“.  
Понуда Понуђача треба да обухвати: 
А)  ПРОЈЕКТОВАЊЕ: Израду Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за 
извођење за:  
- прву фазу са комплетном инфраструктуром и уређењем парцеле 1. фазе, 
затим ограђивање целе парцеле, а за део означен као 2. фаза само насипање 
квалитетном земљом из ископа, хумузирање и садњу траве.   
Б)  ИЗГРАДЊА: 
- прву фазу са комплетном инфраструктуром и уређењем парцеле 1. фазе, 
затим ограђивање целе парцеле, а за део означен као 2. фаза само насипање 
квалитетном земљом из ископа, хумузирање и садњу траве.   
 

А) ПРОЈЕКТОВАЊЕ: 

А.1.) Пројекат за грађевинску дозволу-  прва фаза изградње,   

 Понуђач је дужан да изради Пројекат за грађевинску дозволу са свом 
неопходном претходном и пратећом документацијом, укључујући и израду 
геомеханичког елабората, а све у складу са важећим Законом о планирању и 
изградњи и важећим правилником о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката. 

Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу почиње даном увођења Понуђача 
у посао, тј. даном потписивања записника о увођењу Понуђача у посао, којом 
приликом се  Понуђачу доставља, извод из листа непокретности за предметну 
парцелу, копија плана предметне парцеле, копија плана надземних и подземних 
инсталација за предметну парцелу, катастарско топографска подлога за предметну 
парцелу, као и решење о именовању лица која ће у име Наручиоца (у даљем тексту: 
представник Наручиоца) пратити израду Пројекта за грађевинску дозволу. 
Пројекат за грађевинску дозволу треба да садржи главну свеску пројекта за 
грађевинску дозволу, пројекте према областима и елаборате уз пројекат за 
грађевинску дозволу. 
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У току израде Пројекта за грађевинску дозволу, Понуђач је дужан да сарађује са 
представником Наручиоца. Сарадња се предвиђа као константна комуникација са 
представником  Наручиоца, кроз личну комуникацију (састанци представника 
Наручиоца и представника Понуђача), као и електронску размену података и 
информација. Рок који да Понуђач, за израду Пројекта за грађевинску дозволу, 
обухвата и евентуалне исправке или допуне Пројекта за грађевинску дозволу, 
који се констатују на састанцима представника Наручиоца и представника 
Понуђача, о чему ће се водити записници. Овако описан рок за израду 
Пројекта за грађевинску дозволу, који Понуђач даје у оквиру своје понуде, не 
може трајати дуже од 20 календарских дана.  
 

Израђени Пројекат за грађевинску дозволу, Понуђач  је дужан предати  
представнику Наручиоца. Уколико је представник Наручиоца, сагласан са 
предатим Пројектом за грађевинску дозволу, о томе ће се у писменој форми 
изјаснити, и писмено обавестити Понуђача достављањем  сагласности на израђени 
Пројекат за грађевинску дозволу. 

 

Трајање изјашњења Наручиоца о сагласности на достављени Пројекат за 
грађевинску дозволу, не може бити дуже од 3 календарскa дана. 
 

Обавеза представника Наручиоца, је да,  одмах након позитивног изјашњења по 
овом пројекту, исти проследи Вршиоцу спољно-техничке контроле, кога је у 
посебном поступку, сам Наручилац одредио. Рок за вршење услуге спољно-
техничке контроле биће одређен  посебним уговором између Наручиоца и 
Вршиоца услуге спољно-техничке контроле. Након што Вршилац спољно-техничке 
контроле достави позитиван извештај, Наручилац  ће Пројекат за грађевинску 
дозволу, заједно са извештајем спољно-техничке контроле, предати надлежном 
органу ради прибављања грађевинске дозволе за грађење објекта. 

 

Уколико се утврди неопходност исправке или допуне Пројекта за грађевинску 
дозволу, током вршење спољно-техничке контроле или поступка прибављања 
грађевинске дозволе, Понуђач је ове недостатке по писменом налогу вршиоца 
услуге спољно-техничке контроле, дужан усвојити, и кориговати, у року до 5 
календарских дана од дана пријема писменог налога. 
 
Пројекат за грађевинску дозволу се сматра коначно усвојеним од Наручиоца, 
добијањем грађевинске дозволе. Обавеза представника Наручиоца, је да, одмах 
записнички достави Понуђачу добијену грађевинску дозволу, ради почетка израде 
Пројекта за извођење.  
 

 

 

 



Пројектовање и изградња Царинског терминала, ЈН К 08/17 
 

16/80

Напомена:  
 

• Изабрани Понуђач безпоговорно прихвата да ће евентуалне исправке 
или допуне Пројекта за грађевинску дозволу -  прва фаза изградње, 
прихватити у року који је горе описан.  

• Након исходоване грађевинске дозволе, Наручилац ће код надлежног органа 
извршити пријаву радова. 

• Понуђач је дужан да изради и преда Наручиоцу израђени Пројекат за 
грађевинску дозволу у 6 оригиналних одштампаних примерака и 3 
дигитална примерка (у одговарајућем електонском формату – pdf ili dwg ili 
dwf (dwfx)), који је електронски потписан квалификованим електронским 
потписом. 

• Понуђач је дужан да изради и преда Геомеханички елаборат у три 
оригинална одштампана примерка и 1 дигиталном примерку (у 
одговарајућем електонском формату – pdf ili dwg ili dwf (dwfx)), који је 
електронски потписан квалификованим електронским потписом. 

 

А.2.) Пројекат за извођење - прва фаза изградње,   
 
Понуђач је дужан да изради Пројекат за извођење у складу са важећим Законом о 
планирању и изградњи и важећим правилником о садржини, начину и поступку 
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објеката, а који треба да буде израђен на основу Пројекта за грађевинску дозволу, 
на основу кога је издата грађевинска дозвола, и који треба да садржи детаљна 
техничка решења, презентована кроз текстуалну, нумеричку, и графичку 
документацију. Рок за израду Пројекта за извођење почиње да тече од дана када је 
Понуђач примио грађевинску дозволу од стране Наручиоца, што се записнички 
констатује, а завршава се писаном сагласношћу Наручиоца  на израђени пројекат. 

  

Рок дат од стране Понуђача за израду Пројекта за извођење, не може бити 
дужи од 10 календарских дана, а приликом примопредаје овог пројекта, Понуђач 
треба да достави представнику Наручиоца, изјаву потисану од стране главног 
пројектанта и свих одговорних пројектаната да је исти урађен у складу са 
локацијским условима, пројектом за грађевинску дозволу, грађевинском дозволом, 
прописима и правилима струке. 

  

Трајање изјашњења Наручиоца о сагласности на достављени Пројекат за 
извођење, не може бити дуже од 3 календарскa дана. 
 

• Понуђач је дужан да изради и  преда Наручиоцу израђени Пројекат за 
извођење  у 6 оригиналних одштаманих примерака и 3 дигитална примерка 
(у одговарајућем електонском формату – pdf ili dwg ili dwf (dwfx)), који је 
електронски потписан квалификованим електронским потписом. 
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Напомена: 

 
• Активности Наручиоца које подразумевају изјашњење о достављеном 

Пројекту за грађевинску дозволу, вршење спољно техничке контроле 
Пројекта за грађевинску дозволу и поступак прибављања грађевинске 
дозволе код надлежних органа за исти, као и изјашњење о достављеном 
Пројекту за извођење, не улазе у рок дат од стране Понуђача за израду 
Пројекта за грађевинску дозволу, односно Пројекта за извођење. Ове 
наведене активности Наручиоца у збиру, могу  трајати најдуже 35 
календарских дана. 
 

• Сви израђени пројекти треба да садрже детаљно описане све 
предмерске позиције са одговарајућим количинама по позицијама.   

 
Б)  ИЗГРАДЊА: 

 
Изградња објекта – изградња прве фазе 

 
Рок за изградњу објекта почиње да тече даном потписивања записника почетку 
грађења објекта, између представника Понуђача и представника Наручиоца, којом 
приликом  се врши  примопредаја следеће документације: 

 
• Наручилац предаје Понуђачу: 
- Решења надлежних органа о пријави радова, 
- План превентивних мера, 
- Решење о именовању координатора за извођења радова, 
- Решење о именованом стручном надзору, 

 
 

• Понуђач предаје Наручиоцу: 
- Решење о именовању одговорног извођача радова, 
- Елаборат о уређењу градилишта, 
- Динамички план изградње, 
- Полису осигурања за материјал, радове и опрему, 
- Полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима. 

 
Рок за изградњу не може трајати дуже од 60 календарских дана, а сматра се 
завршеним, даном потписивања записника о примопредаји радова између 
представника Понуђача и представника Наручиоца (без примедби на изведене 
радове). 
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ОБАВЕЗЕ ПРИ ИЗГРАДЊИ 
 

Квалитет материјала и рада мора одговарати описима у пројекту за 
грађевинску дозволу и пројекту за извођење, одговарајућим техничким прописима, 
стандардима и нормама у грађевинарству.  

 

Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се 
употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала, који мора одговарати 
постојећим техничким прописима, стандардима. 

 

Сва доказивања квалитета уграђеног материјала (атести, прописана мерења 
и лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају 
када прописи то захтевају), која су прописана пројектима и одговарајућим 
техничким прописима, падају на терет Понуђача и не плаћају се посебно. 

 

Предмерске позиције поред вредности уграђеног материјала и трошкова израде 
треба да  садрже и све остале трошкове везане за извршење радова по пројекту, и 
не плаћају се посебно, а то су : 

• обезбезбеђивање превентивних мера зе безбедан и здрав рад, у складу са 
законом 

• обележавање регулационе и грађевинске линије, 
• пријаву надлежном органу о завршетку изградње темеља  
• геодетски снимак изграђених темеља, у складу са прописима којима је 

уређено извођење геодетских радова 
• геодетски снимак изведеног стања инсталација 
• трошкови атестне документације за уграђене материјале и трошкове 

испитивања уграђених инсталација и опреме 
• сви припремни и завршни радови (рачунајући и израду радионичке 

документације, разних скица, шема и детаља) 
• сав спољни и унутрашњи транспорт материјала, елемената до места 

уграђивања, осим у случајевима када то предмером није посебно предвиђено 
• све потребне помоћне скеле за унутрашњи транспорт и разношење 

материјала до објекта, по објекту и уз објекат, за бетонирање, монтажу, 
зидање, унутрашње и спољно малтерисање и занатске радове 

• све мере заштите пролазника (ограде, завесе, пешачки тунели) 
• све технолошке и заштитне мере за извођење радова на ниским и високим 

температурама 
• свакодневно чишћење радне површине од отпадака и шута са одвозом са 

градилишта 
• трошкове осигурања 
• извођач је дужан да изведене радове чува и по потреби заштити од 

атмосферских утицаја до примопредаје објекта 
• завршно чишћење објекта са чишћењем застакљених површина. 
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Све фазе радова морају се извршавати координирано, и предузети све мере 
заштите урађених фаза радова од могућих оштећења приликом извођења наредних 
фаза. Никакви трошкови поправки оштећених, те штемовања или рушења 
погрешно изведених радова неће се признавати. 

 

Накнадни и непредвиђени радови који би били резултат одступања у односу 
на пројекат, а искрсну у току извођења, неће се признати. Цена коју понуђач 
понуди за пројектовање и извођење радова је коначна, без могућности корекције у 
смислу накнадних, непредвиђених или додатних радова. 

 

Надзор над извођењем радова вршиће стручна лица именована од стране 
Наручиоца. 

 

Понуђач је дужан да води сву потребну документацију који чине : 

 
1. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК 

 

Води се у облику увезане књиге са двоструко обележеним страницама 
(оригинал и копија). 

Грађевински дневник води одговорни извођач радова, од дана увођења 
Понуђача у посао, до дана завршетка радова. 

 

У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину 
извођења радова, као и сви они подаци који могу утицати на сигурност и квалитет 
радова, као и подаци о свим оним радовима који се у следећим фазама неће моћи 
прегледати (оплата и арматура пре бетонирања, подаци о испитаним слојевима 
интерне саобраћајнице и паркинга постељица пре израде завршног слоја, подаци о 
испитаним и снимљеним положеним инсталација предвиђених техничком 
документацијом, пре затрпавања и слично) узимање узорака материјала за 
испитивање, о испитивањима на градилишту, резултатима испитивања и 
атестирања, евентуалном одступању од техничке документације, временским 
приликама и температури, евентуалним природним догађајима и удесима, 
приспећу, пореклу и квалитету материјала и опреме који се испоручују на 
градилиште, висинским тачкама, исколчењу и слично, испитивању терена, 
прегледу градилишта по инспекцијским органима и њиховим налазима, као и 
другим радовима и догађајима од утицаја на сигурност и квалитет радова. 

 

Уписују се сви они подаци који могу служити као доказ при обрачунавању 
изведених радова, као што су подаци о евентуалним изменама и допунама 
пројеката, застојима и прекиду радова, изменама услова рада, броју запослених и 
њиховој квалификационој структури, механизацији на градилишту. 
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Надзорни орган и Понуђач водиће коресподенцију преко грађевинског 
дневника у вези са наведеним подацима као и другим проблемима, нарочито у вези 
са одржавањем рокова, прибављањем потребне документације, отклањањем 
уочених недостатака, оценом квалитета, исплатом радова. Путем грађевинског 
дневника Надзорни орган даје Понуђачу сва потребна упутства. 

 
2. ГРАЂЕВИНСКА КЊИГА 

 

Понуђач је дужан да води грађевинску књигу. У грађевинску књигу уписују 
се тачни подаци о мерама и количинама изведених радова. Књига служи као доказ 
(документ) за обрачун радова, а по потреби у грађевинску књигу уцртавају се и 
одговарајуће скице. 

 

Одговорни извођач радова и Надзорни орган, дужни су израђивати потребне 
обрачунске нацрте који се сматрају саставним делом грађевинске књиге. 

 

Све промене уписују се у више боја. Уз обрачунски нацрт могу бити 
прикључени и посебни значајни детаљи, а позивом на грађевински дневник или 
грађевинску књигу, када је, и због чега, и од кога је рађена измена. Обрачунске 
нацрте потписује Надзорни орган и Одговорни извођач радова. 

 

Грађевинска књига води се у два примерка, тако да свака ставка из предмера 
радова има свој засебни лист. По завршетку коначног обрачуна сви листови 
грађевинске књиге (оригинали) се увезују се и предају Наручиоцу. 

 

Све количине наведене у грађевинској књизи које се накнадно не могу 
проверавати, а оверио их је надзорни орган, сматрају се коначно утврђеним 
количинама. 

 

Све исправке у грађевинској књизи морају бити обострано потписане. 

 
3. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ГРАДИЛИШТУ 

 

Понуђач се обавезује да ће стално на градилишту имати : 

 
• грађевинску дозволу и пријаву почетка градње објекта  
• техничку документацију на основу које је извршена пријава почетка грађења 
• пројекте за грађевинску дозволу и пројекте за извођење  
• документацију из које се може утврдити да ли се радови изводе према 

постојећим прописима, техничким нормативима и српским стандардима 
(правилници, стандарди, атести, резултати испитивања и друго). 

• извод уписа извођача у привредни регистар 
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• грађевински дневник 
• грађевинску књигу 
• решење о постављању одговорног извођача радова 
• решење о именовању стручног надзора (обезбеђује Наручилац) 
• књигу инспекције 
• план превентивних мера (обезбеђује Наручилац)  
• решење о именовању координатора за извођења радова (обезбеђује 

Наручилац) 
• шему организације градилишта 
• динамички план извођења радова 
• елаборат заштите на раду 
• другу документацију ако то захтевају важећи прописи или уговор, односно 

именовани стручни надзор 

 

Понуђач је дужан да: 

 
• да писмено упозори Наручиоца, а по потреби и орган који врши надзор о  

наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова 
и примену техничке документације (промена техничких прописа,стандарда 
и норми квалитета после извршене техничке контроле, појаве археолошких 
налазишта, активирање клизишта, појава подземних вода и слично). 

• радове изводи на начин одређен уговором, прописима и правилима струке, 
техничким нормативима и српским стандардима. 

• организује контролу радова у теренским и погонским лабораторијама, или 
да повери ту контролу стручним организацијама које су за то уписане у 
судски регистар. 

• утврди материјал, уређаје и техничку опрему, који одговарају српским 
техничким условима, или еквивалентним стандардима и другим техничким 
прописима 

• врши квалитативно и квантитативно складиштење материјала 
• преузима сву одговорност за примљен и складиштен материјал 
• квалитет радова, материјала и уређаја који могу утицати на стабилност и 

сигурност објекта и квалитет целокупног објекта, односно радова, 
документује обрађеним резултатима испитивања или испаравама издатим у 
складу са законом или прописима о техничким нормативима и српским 
стандардима или испитивањима предвиђеним у техничкој документацији. 

• изводи радове према документацији на основу које је издата грађевинска 
дозвола, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде 
приступачности техничким нормативима и стандарду квалитета који важе за 
поједине врсте радова, инсталације и опреме. 

• организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, 
обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време 
трајања грађења. 
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• обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине 
(суседних објеката и саобраћајница) 

• обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 
материјала, инсталације и опреме. 

• води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу 
инспекције 

• обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току 
грађења 

• обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова 
 

КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА 

 

У току извођења радова, Понуђач је дужан да обавља сва потребна 
претходна испитивања и текућа испитивања по врсти, обиму и времену како је то 
предвиђено условима уговора. 

 

Резултате испитивања је Понуђач дужан да достави надзорном органу. 

 

НЕКВАЛИТЕТАН МАТЕРИЈАЛ 

 

Уколико резултати контролних испитивања покажу да квалитет 
употребљених материјла и изведених радова не одговара захтеваним условима, 
надзорни орган је дужан да изда налог Понуђачу да неквалитетан материјал замени 
квалитетним и да радове доведе у исправно стање. 

 

Понуђач је дужан да о свом трошку поступи по налогу надзорног органа. 

 

ОБУСТАВА РАДОВА 

 

Ако Понуђач и поред упозорења и захтева надзорног органа да уклони 
уочене недостатке, настави са неквалитетним извођењем радова, надзорни орган ће 
обуставити радове и о томе ће одмах обавестити Наручиоца. 

 

Ако је на овај начин доведена у питање стабилност грађевине, живот људи 
или суседних објеката, Наручилац има право да захтева да Понуђач поруши 
изведене радове и да их поново изведе о свом трошку на начин који је уговорен. 

 

Са извођењем радова може се поново наставити када Понуђач предузме и 
спроведе одговарајуће мере којима се, према налазу надзорног органа, осигурава 
квалитетно извођење радова. 
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УМАЊЕНА ВРЕДНОСТ ЗА НЕКВАЛИТЕТАН РАД И МАТЕРИЈАЛ 

 

Надзорни орган признаје у реализацију само квалитетно изведене радове. 

 

Надзорни орган има право да на име неквалитетно изведених радова задржи 
одговарајуће износе од привремене обрачунске или окончане ситуације у висини 
вредности неквалитетно изведених радова, све до потпуног отклањања 
недостатака. 

 

ТРОШКОВИ ИСПИТИВАЊА 

 

Трошкове претходних и текућих испитивања грађевинских материјала, 
полупроизвода и готових производа сноси Понуђач. 

 

РАДОВИ КОЈЕ СЕ ПОДРАЗУМЕВАЈУ 

 

Сваки поједини рад који се касније не може контролисати у погледу 
количина и квалитета мора одмах прегледати надзорни орган, а подаци о томе 
уписују се у грађевински дневник и грађевинску књигу. Понуђач је дужан да на 
време обавести надзорни орган о постојању таквих радова јер у противном 
надзорни орган може одбити признање таквих радова или их обрачунати према 
својим податцима или процени. 

 

Понуђач је дужан да на захтев надзорног органа обави потребна откривања 
или отварања извршених радова ради накнадног прегледа и испитивања, а после 
обављених прегледа и испитивања Понуђач је дужан да места на којима су 
спроведена откривања и испитивања санира према упутству надзорног органа. 

 

Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси 
Наручилац у случају из претходног пасуса ако се накнадним испитивањем утврди 
да су покривени радови изведени у складу са уговором, а у противном трошкове 
сноси Понуђач. 

 

ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ МАТЕРИЈАЛА 

 

Понуђач је дужан да пре допреме односно употребе одговарајућих 
грађевинских материјала, полупроизвода и готових производа од стручне односно 
овлашћене институције прибави уверење о претходним испитивањима квалитета и 
подобности материјала, полупроизвода и готових производа које намерава да 
употреби, а Понуђач их предаје надзорном органу ради прегледа и давања 
одобрења. 
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Понуђач не сме употребљавати грађевинске материјале без одобрења 
надзорног органа, а у случају да их употреби, сноси ризик и трошкове које могу из 
те основе настати. 

 

МАТЕРИЈАЛ ИЗ ИНОСТРАНСТВА 

 

Понуђач, уз сагласност Наручиоца, има право да за потребе извођења радова 
увезе материјале који се не могу набавити у Србији, сагласно прописима о увозу 
робе. Увезени материјал мора бити снабдевен атестом организације која је уписана 
у судски регистар за испитивање материјала и конструкције у Србији, чијим 
атестом се потврђује да материјали одговарају уговорним спецификацијама. 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ 

 

Понуђач је одговоран за употребу материјала и опреме који не одговарају 
уговорном или прописаном квалитету. 

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА  

 

За технички преглед објекта Понуђач је дужан да благовремено припреми и 
да на увид надзорном органу оригинал, а припреми фотокопије следеће 
документације комисији за технички преглед : 

• локацијску дозволу 
• грађевинску дозволу 
• пријаву радова 
• пројектно-техничку документацију и са овером Понуђача, Наручиоца и 

надзорног органа да је објекат урађен по том пројекту или пројекат 
изведеног објекта 

• уговор о извођењу радова 
• решење о именовању одговорних извођача радова за све радове 
• лиценце за одговорне извођача радова 
• решење о именовању надзорних органа са приложеним лиценцама 
• грађевински дневник, закључен 
• грађевинске књиге 
• снимак подземних унсталација 
• потврда о контроли усаглашености изграђених темеља са главним пројектом 
• књига грађевинске инспекције 
• извештаји о испитивању уграђеног материјала 
• атести за уграђене материјале  
• атести за вариоце и електроде, списак одговорних лица за челичну 

конструкцију  
• радионички дневник за челичну конструкцију 
• дневник монтаже челичне конструкције 
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• записник о пријему челичне конструкције у радионици, на градилишту, 
преглед и констатација постојања или непостојања грешака, засека, зареза и 
других оштећења, преглед и пријем нанете антикорозивне заштите 

• доказ квалитета за прописане контроле шавова за угаоне и сучеоне шавове 
• преглед и контрола димензије мера елемената и конструкције у целини и 

толеранција мера, записник о примопредаји конструкције 
• записник о испитивању водоводне и канализационе мреже на притисак 
• записник о испитивању хидрантске мреже 
• извештај о испитивању квалитета воде (хемијско-бактериолошка анализа) 
• извештај о испитивању збијености слојева саобраћајнице и паркинга 
• геомеханички елаборат 
• геодетски снимак изведеног стања за инсталације 
• атести за уграђену опрему 
• изјаве одговорног извођача радова и надзорног органа да предати атести 

одговарају уграђеним материјалима 
• изјаве  одговорног извођача радова и надзорног органа да су радови 

изведени по израђеној пројектно – техничкој документацији (за сваки 
пројекат посебно), у супротном Понуђач је дужан да изради пројекат 
изведеног објекта.  

 

ПРИЛОЗИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
1. Локацијски услови број: ROP-SUB-2189-LOC-1/2017,  oд дана28.02.2017. 

године издати од стране Градске управе, Секретаријат за грађевинарство 
Суботица, 

2. Услови за пројектовање и прикључење број: I 2/14-2-2017 од дана 
09.02.2017. године, издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“ 
Суботица, 

3. Услови за пројектовање и прикључење број: 87.1.0.0. – Д.07.09.-31395-17 од 
дана 17.02.2017. године, издати од стране ЕПС Дистрибуције Суботица, 

4. Технички услови за израду локацијских услова број: 108-1/2017 од дана 
09.02.2017. године, издати од стране ЈКП „Суботицагас“ – Суботица, 

5. Услови за прикључење пословне зграде на к.п. 33928/35 к.о. Доњи град у 
Суботици, број: 7048-53030/2 од дана 13.02.2017. године, издати од стране 
Телеком Србија, 

6. Ситуација ТК трасе, број цртежа: 53030/1 од дана 13.02.2017. године, издат 
од стране Телеком Србија, 

7. Обавештење МУП – одељење за ванредне сутуације, бр: 09/31/2 број 217-
1693/17-1 од дана 10.02.2017. године, 

8. Допис РГЗ Суботица број: 953-1/2016-2137 од дана 06.02.2017. године, 
9. Саобраћајно – технички услови Јавног  Предузећа за управљање путевима, 

урбанистичко планирање и становање Суботица, број: II- 06-344-29/2017 од 
дана 17.02.2017. године, 
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10. Правила грађења и други услови за изградњу пословне зграде на к.п. 
33928/35 к.о. Доњи град, број: 307-18/17 од дана 27.02.2017. године, издати 
од стране Јавног  Предузећа за управљање путевима, урбанистичко 
планирање и становање Суботица, 

 
11. Извод из листа непокретности за предметну парцелу, број предмета: 952-

1/2016-13971 од 26.12.2016. године, издат од стране РГЗ Суботица, 

 
12. Копија плана за предметну парцелу, број предмета: 953-1/2016-2137 од дана 

12.12.2016. године, издат од стране РГЗ Суботица, 

  
13. Копија катастарског плана водова, број предмета: 956-01-211/2016 од дана 

27.12.2016. године, издат од стране РГЗ Суботица, 

 
14. Катастарско – топографски план  за предметну парцелу, број предмета: 87-

2043/16 од дана 09.01.2017. године, издатаод стране ЈП за упрарављање 
путевима, планирање и становање Суботица,  

 
15. Графички прилози израђени у оквиру Идејног решења пројекта број ЕН – 

1534, листови број 1, 2, 3, 4 од дана 31.01.2017. године,  
 

16. Графички прилози израђени у оквиру Идејног решења, са ознаком ЕН – 
1534 /01-01/17, лист број 01, лист број 02, 03.1, 03.2 и лист број 04, од 
јануара 2017. године, 
 

17. Општи подаци о објекту и локацији – извод из Идејног решења, 
 

18. Основни подаци о објекту и локацији – извод из Идејног решења, 

 

 

НАПОМЕНА: Обилазак локације је обавезан, и може се извршити најкасније  
један дан пре отварања понуда. Изјава о обиласку локације, која се издаје на лицу 
места приликом обиласка локације, саставни је део понуде и Понуђач је обавезан 
да је достави Наручиоцу уз осталу конкурсну документацију (Образац број 15). 
Пријаве за обилазак локације достављају се лично у Секретаријат за инвестиције, 
Суботица, Трг републике 16, или путем електронске поште ма е-маил: 
nebojsa.pejcic@subotica.rs. Пријаве се примају најкасније два дана пре отварања 
понуда. О термину за обилазак локације заинтересовани понуђач ће бити 
обавештен на исти начин како је поднео пријаву. 

 
 
 



Пројектовање и изградња Царинског терминала, ЈН К 08/17 
 

27/80

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 
 

Приликом израде пројектно техничке документације и приликом изградње, 
неопходно је придржавати се следећих закона и правилника: 

  
• Закон о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр.24/2011) 
•  Закон о планирању и изградњи (("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 

•  Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014) 
•  Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. гласник РС", бр. 25/2013) 
• Правилник о садржини и начину израде техничке документације за објекте 

високоградње (Службени гласник РС бр.15/08) 
•  Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и 

експлозије (Службени лист СФРЈ бр.24/87) 
•  ЈУС ТП 21/2003 – Техничка препорука за заштиту од пожара стамбених, 

пословних и јавних зграда 
•  Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 

пожара (Службени лист СФРЈ бр.30/91) 
• Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и 

уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта са повећаним  
ризиком од пожара (Службени лист СРЈ бр.8/95) 

•  Правилник о техничким нормативима за системе за одвођење дима и 
топлоте насталих у пожару (Службени лист СФРЈ бр.45/83) 

• Правилник о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011) 
• Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског 

дневника 
• Правилник о садржини и начину вршења стручног надзора 
• Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних 

пројеката 
• Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката и 

издавању употребне дозволе 
• Правилник о техничким стандардима приступачности 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у 
следећој табели, и то: 
 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 
 

 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 
 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим 
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Напомена: 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 правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде и кривично дело примања 
мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
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привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 
 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац број 2 у 
поглављу V ове конкурсне документације. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 
дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.б
р. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ: 

 

1.1
. 
 

да је понуђач у периоду од 01.01.2012. године 
до дана објављивања позива за подношење 
понуда предметне јавне набавке, израдио 
пројектно – техничку документацију (главни 
грађевински пројекат или пројекат за 
грађевинску дозволу или пројекат за извођење) 
за минимум: 

 
- два објекта јавне намене или два 

пословна или производна или 
складишна објекта у укупној површини 
од минимум 500 м2 и, 
 

- две саобраћајне површине (интерне, 
градске или државне) у укупној 
површини од минимум 10000 м2 

 

- потврде Наручиоца/Инвеститора за израђену 
пројектно – техничку документацију за објекте 
(Образац број 7), односно потврде 
Наручиоца/Инвеститора за израђену пројектно – 
техничку документацију за саобраћајне 
површине (Образац број 8). Потврде треба да 
садрже назив, седиште и  ПИБ  број 
Наручиоца/Инвеститора, назив израђене пројектно 
– техничке документације, број уговора и датум 
његовог закључења и извршења, површину 
испројектованог објекта у м2, односно саобраћајне 
површине у м2, датум и место издавања потврде, 
потпис и печат овлашћеног лица 
Наручиоца/Инвеститора),  

 
- фотокопију рачуна за израђену пројектно – 
техничку документацију која је наведена у 
Обрасцима 7 и 8, и 

 
- фотокопију Уговора на основу кога је издат рачун 
на које се потврда односи. 

1.2
. 

да је понуђач у периоду од 01.01.2012. године 
до дана објављивања предметне јавне набавке 
на порталу за јавне набавке, изградио 
минимум:  
 
- два објекта јавне намене или два пословна 

или производна или складишна објекта у 
укупној површини од минимум 500 м2 и, 

 
- две саобраћајне површине (интерне, 

градске или државне) у укупној површини 
од минимум 10000 м2 

- потврде Наручиоца/Инвеститора за изведене 
радове за објекте (Образац број 10),  односно 
потврде Наручиоца/Инвеститора за изведене 
радове за саобраћајне површине  (Образац број 
11). Потврде треба да садрже назив, седиште и 
ПИБ број Наручиоца/Инвеститора, назив 
изведеног објекта, односно саобраћајне 
површине, број уговора и датум његовог 
закључења и извршења, површину изведеног 
објекта у м

2, односно изведене саобраћајне 
површине у м2, датум и место издавања потврде, 
потпис и печат овлашћеног лица 
Наручиоца/Инвеститора),  



Пројектовање и изградња Царинског терминала, ЈН К 08/17 
 

31/80

 
- фотокопије првих страница окончане ситуације 

за изведене радове на изградњи објекта, односно 
саобраћајнице, оверене од стране Извођача и 
Стручног надзора и 

 
- фотокопију Уговора о извођењу радова на које се 

потврда односи 

1.3
. 

да понуђач поседује важеће сертификате о 
испуњености услова за примену савремених 
стандарда чије је подручје примене 
грађевински и грађевинско-занатски радови на 
објектима високоградње и нискоградње, и то:  

1. ISO 9001, 
2. ISO 14001 и 
3. ISO 18001, 

 

 

 

 

Фотокопије важећих сертификата. 
 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ: 

 Довољним техничким капацитетом се сматра, 
ако понуђач располаже минимално следећом 
опремом: 
- Доставно возило – 2 комада,  
- Теретно возило носивости мање од 5 тона–2 
комада, 

- Теретно возило носивости веће од 5 тона – 2 
комада,  

- Грађевинска комбинирка за ископ и утовар 
земље – 1 комад,  

- Миксер за бетон – 1 комад,  
- Пумпа за бетон – 1 комад,  
- Градилишни контејнер – 2 комада,  
- Багер – 1 комад 
- Булдозер – 1 комад,  
- Вибројеж – 1 комад,  
- Грејдер – 1 комад,  
- Агрегат за струју – 2 комада, минимум од 
по 6 kW,  

- Асфалтна база капацитета мин. 40 т/х, – 1 
комад  

- Финишер радне ширине минимум 6,00 м – 1 
комад,  

- Глатки ваљак – 1 комад,  
- Гумени ваљак – 1 комад,  
- Вибро плоча – 1 комад, и 
- Аутоцистерна за воду – 1 комад. 

 
 
 

- фотокопија пописне листе или књиговодствене 
картице или књиге основних средстава за опрему 
која је у власништву понуђача, 

 
- уговор о закупу или лизингу, за опрему коју 

користи по основу закупа или лизинга, 
 
- фотокопија очитане саобраћајне дозволе за 

моторна возила са фотокопијама важећ полисе 
осигурања . 

 
 

(Напомена: уговор о закупу треба да се односи на 
временски период најмање до 15.10.2017. године) 

 



Пројектовање и изградња Царинског терминала, ЈН К 08/17 
 

32/80

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ: 

 Довољним кадровским капацитетом се сматра 
да Понуђач има у радном односу или 
ангажовано другим Уговором у складу са 
Законом о раду, најмање 15 лица, а од тога 
најмање: 

 

1. Одговорни пројектант архитектонских 
пројеката, уређења слободних простора и 
унутрашњих инсталација водовода и 
канализације са важецом лиценцом 300  

1 извршилац, 
 

2. Одговорни пројектант грађевинских 
конструкција објеката високоградње, 
нискоградње и хидроградње са важецом 
лиценцом 310 или Одговорни пројектант 
грађевинских конструкција објеката 
високоградње са важецом лиценцом 311  

1 извршилац, 
 

3. Одговорни пројектант грађевинских 
конструкција објеката нискоградње са важећом 
лиценцом 312 или одговорни пројектант 
саобраћајница са важећом лиценцом 315  

1 извршилац, 
 

4. Одговорни пројектант хидротехничких 
објеката и инсталација водовода канализације 
са важецом лиценцом 314 – 1 извршилац, 
 

5. Одговорни пројектант термотехнике, 
термоенергетике, процесне и гасне технике са 
важецом лиценцом 330 – 1 извршилац, 
 

6. Одговорни пројектант електроенергетских 
инсталација ниског и средњег напона са 
важецом лиценцом 350 – 1 извршилац, 
 

7.Одговорни пројектант телекомуникационих 
мрежа и система са важецом лиценцом  
       353 – 1 извршилац, 

 
- Фотокопија М-3А или М обрасце Фонда ПИО 

(пријаве на осигурање), за лица која су у радном 
односу код Понуђача, 

 
- Фотокопија уговора о радном ангажовању, 

уколико је лице ангажовано код понуђача по 
другом основу из Закона о раду, 

 
- За лиценциране одговорне пројектанте, 

одговорне извођаче радова и инжењере се 
доставља и копија лиценце и одговарајући доказ 
о року важења лиценце (потврда о року важења 
лиценце издата од Инжењерске коморе Србије из 
које се види да је лиценца важећа на дан 
подношења понуде), 

 
- За лице одговорно за заштиту од пожара 

доставља се важеће Уверење о положеном 
стручном испиту  из области заштите од пожара 
за израду пројекта заштите од пожара, издато од 
Министарства унутрашњих послова у складу са 
Законом о заштити од пожара („Службени 
гласник РС“ бр.111/09 и 20/15) и Правилником о 
полагању стручног испита и условима за 
добијање лиценце и овлашћења за израду главног 
пројекта заштите од пожара и посебних система и 
мера заштите од пожара („Службени гласник РС“ 
бр.21/12 и 87/13), 

 
- За лице одговорно за заштиту здравља и 

безбедности запослених доставља се: 
 

Важеће уверење о положеном стручном испиту о 
практичној оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду издато од стране 
Министарства рада и социјалне политике Управе 
за безбедност и здравље на раду, 
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8. Одговорни инжењер за енергетску 
ефикасност зграда са важецом лиценцом 381 

1 извршилац, 
 

9. Одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских радова 
на објектима високоградње, нискоградње и 
хидроградње са важецом лиценцом 410 или 
Одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских радова 
на објектима високоградње са важецом 
лиценцом 411 – 1 извршилац, 
 
10. Одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско – занатских радова 
на објектима нискоградње са важећом 
лиценцом 412 или одговорни извођач радова 
саобраћајница са важећом лиценцом 415 - 1 
извршилац, 
 

11. Одговорни извођач  радова термотехнике, 
термоенергетике, процесне и гасне технике са 
важећом лиценцом 430 – 1 извршилац, 

 

12. Одговорни извођач  радова 
електроенергетских инсталација ниског и 
средњег напона са важећом лиценцом 450 – 1 
извршилац, 
 

13. Одговорни извођач  радова 
телекомуникационих мрежа и система са 
важећом лиценцом 453 – 1 извршилац, 
 

14. Лице одговорно за заштиту од пожара – 1 
извршилац, и 

 

15. Лице одговорно за заштиту здравља и 
безбедности запослених – 1 извршилац, 
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4. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ: 
 Обилазак локације је обавезан за 

понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 
локацију и добио све неопходне информације 
потребне за припрему прихватљиве понуде. 
Услови и начин обиласка локације  одређени 
су у  Поглављу III и Поглављу VII. 

 
ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
(Образац број 15) 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
� Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује  достављањем 
наведених ДОКАЗА у табеларном приказу, а под редним бројем 4. 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2 у поглављу V ове конкурсне 
документације). 

 
� Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 
1., 2., 3. и 4., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 
наведених ДОКАЗА у табеларном приказу.    
 

� Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1), 2) и 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 3 у 
поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

 
� Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. И у 
том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 2 у поглављу V ове 
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

 
� Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
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. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати 
од стране надлежних органа те државе. 
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IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
,,економски најповољнија понуда“.  

Елеменат у критеријуму „економски најповољнија понуда“ је Понуђена цена 
и Рок за реализацију уговора. 

 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА 80 ПОНДЕРА 

УКУПАН ПОНУЂЕНИ РОК 20 ПОНДЕРА 
                                                      УКУПНО:    100 ПОНДЕРА 

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА:  

Највећи могући број пондера  код овог критеријума је 80 пондера. 
Пондери по овом критеријуму, израчунавају се према следећој формули: 

 

      ПЦ = 
80 x Цмин 

 Понуђена цена конкретног 
понуђача 

 ПЦ = број пондера за цену  

 Цмин = најнижа понуђена цена  

 

2.   УКУПАН ПОНУЂЕНИ РОК: 
Највећи могући број пондера  код овог критеријума је 20 пондера. 
Пондери по овом критеријуму, израчунавају се према следећој формули: 

 

 
 
 
 
 

 
УПР = број пондера за укупан понуђени рок 
Рмин = Најкраћи понуђени рок 
 

Понуда са највећим укупним бројем пондера ПЦ+УПР представља 
најповољнију понуду. Заокруживање се врши на две децимале. 

 

 УПР= 

20  x    Рмин 

Понуђени рок конкретног 
понуђача 
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2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 
са једнаким бројем пондера:  

 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера у збриру, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је добио већи број 
пондера за понуђену цену.  

Уколико две или више понуда имају исти број пондера у збиру, као и исти 
број пондера за понуђену цену најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је добио већи број пондера за укупан понуђени рок.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено 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 гарантни рок и исти рок испоруке. 
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 извлачења 
путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

Саставни део понуде чине: 

• Образац број 1 – Образац понуде  

• Образац број 2 – Образац изјаве да је понуђач поштовао 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 за предметну јавну набавку 

• Образац број 3 – Образац изјаве да је подизвођач поштовао 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 за предметну јавну набавку 

• Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде 

• Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

• Образац број 6 – Референт листа за израђену пројектно-техничку 
документацију 

• Образац број 7 – Потврда о референцама за пројектно техничку 
документацију за објекте 

• Образац број 8 – Потврда о референцама за пројектно техничку 
документацију за саобраћајну површину 

• Образац број 9 – Референт листа за изведене радове 

• Образац број 10 – Потврда о референцама за изведене радове на објектима 

• Образац број 11 – Потврда о референцама за изведене радове на 
саобраћајним површинама 

• Образац број 12 – Технички капацитет 

• Образац број 13 – Кадровски капацитет 

• Образац број 14 - Изјава овлашћеног лица  понуђача под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу којом гарантује да ће тражени 
технички и кадровски капацитет имати расположив у периоду извршења 
уговора 

• Образац број 15 – Образац изјаве о обиласку локације 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

Саставни део обрасца понуде чини техничка спецификација   
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – 
Пројектовање и изградња Царинског терминала у оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“ 
у Суботици, по систему „кључ у руке“                                             

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 
 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил):  
 

Телефон:  

Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Понуђач је уписан у регистар понуђача 

(заокружити одговарајуће) 

     ДА                       НЕ 

  
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар 
понуђача (заокружити одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар 
понуђача (заокружити одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

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

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
  

Име особе за контакт: 
 

 Учесник у заједничкојпонуди је уписан 
у регистар понуђача (заокружити 
одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
  

Име особе за контакт: 
 

 Учесник у заједничкојпонуди је уписан 
у регистар понуђача (заокружити 
одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
  

Име особе за контакт: 
 

 Учесник у заједничкојпонуди је уписан 
у регистар понуђача (заокружити 
одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЦАРИНСКОГ ТЕРМИНАЛА У ОКВИРУ 
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „МАЛИ БАЈМОК“ У СУБОТИЦИ, ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У 
РУКЕ“                                             

 

  без ПДВ-а у РСД са ПДВ-ом у РСД 
1. Цена израде пројекта за 

грађевинску дозволу 
  

2. Цена израде пројекта за 
извођење 

  

3. Цена извођења радова 
(изградња) 

  

  
УКУПНА ЦЕНА (1+2+3): 
 

  

 

Рок за израду Пројекта за 
грађевинску дозволу: 

у року од _____ календарских дана, почиње даном 
увођења Извођача у посао, тј. даном потписивања 
записника о увођењу Извођача у посао, а завршава 
се достављањем писане сагласности Наручиоца на 
израђени Пројекат за грађевинску дозволу (не дужи 
од 20 календарских дана). 

Рок за израду Пројекта за извођење: у року од ____ дана, почиње даном када Наручилац 
достави Извођачу грађевинску дозволу, а завршава 
се даном писаног позитивног изјашњења 
Наручиоца на Пројекат за извођење (не дужи од 10 
календарских дана). 

Рок за Извођење радова (рок за 
изградњу): 

 у року од _____ календарских дана, почиње даном 
потписивања записника почетку грађења објекта, а 
завршава се даном потписивања записника о 
примопредаји радова између представника 
Извођача и представника Наручиоца (не дужи од 60 
календарских дана). 

 
Укупан понуђени рок: 
 

 

У  року од _______ календарских дана. 

Рок важења понуде: _______ дана, од дана отварања понуда (не може да 
износи краће од 60 дана)  

Плаћање: Плаћање се врши у року до 45 дана од дана пријема 
испостављених рачуна, ситуација, на следећи 
начин: 

 

• након пријема рачуна за израђен пројекат за 
грађевинску дозволу - рачун се може испоставити 
тек  након  исходоване  грађевинске дозволе, 
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• након пријема рачуна на израђен Пројекат за 
извођење – рачун се може испоставити тек након 
добијања писане сагласности Наручиоца на 
израђени пројекат, 

• током извођења радова, по месечним 
привременим ситуацијама, овереним од стране 
Стручног надзора, Наручиоца и Извођача, 

 

• окончану ситуацију Понуђач може  испоставити 
најраније на дан потписаног записника о 
примопредаји радова (без примедби на изведене 
радове) између представника Понуђача и 
представника Наручиоца. Oкончана ситуација мора 
бити најмање 10 % од укупне понуђене цене. 

Гарантни рок: за радове, _______ месеца, од дана примопредаје 
радова ( не краћи од 24 месеца), 

за уграђену опрему и материјале, _______  месеца, 
од дана примопредаје радова ( не краћи од 12 
месеца) 

Напомена: 

- Понуду сачинити према техничкој спецификацији која је предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 

- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава 
печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла), 

- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 
- У случају да има више члана групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући  
део, обрасца копирати у довољном броју примерка, 

- Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра да је 
сачињен образац структуре  цене 
- Уколико се утврди неопходност исправке или допуне Пројекта за грађевинску дозволу, 
током вршење спољно-техничке контроле или поступка прибављања грађевинске 
дозволе, Понуђач је ове недостатке по писменом налогу вршиоца услуге спољно-
техничке контроле, дужан усвојити, и кориговати, у року до 5 календарских дана од дана 
пријема писменог налога.  

- Рок за обавезе Наручиоца, у међуфазама, не може трајати дуже од 35 календарских дана,  
- УКУПАН РОК КОЈИ ДАЈЕ ПОНУЂАЧ У ОКВИРУ ПОНУДЕ, НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ 
ОД 90 ДАНА, а рок за реализацију уговора узимајући у обзир активности Понуђача и 
активности Наручиоца, не може да траје дуже од 130 календарских дана.  

 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 М.П.  
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(ОБРАЗАЦ  2) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 
2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству понуђача 
_________________________________ из _________________________ улица 
______________________ бр. ___,  дајем следећу 
         

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при састављању 
понуде за јавну набавку радова - пројектовање и изградња Царинског терминала у оквиру 
Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по систему „кључ у руке“, број ЈН К 08/17, 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 
 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

 

Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом,  
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(ОБРАЗАЦ  3) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 
СТАВ 2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству подизвођача 
_________________________________ из _________________________ улица 
______________________ бр. ___,  дајем следећу 
         

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при састављању 
понуде за јавну набавку радова - пројектовање и изградња Царинског терминала у оквиру 
Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по систему „кључ у руке“, број ЈН К 08/17, 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ  4) 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 

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

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова - пројектовање и изградња Царинског терминала у оквиру 
Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по систему „кључ у руке“, број ЈН К 08/17, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ИЗРАЂЕНУ ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
Редни 
број 

Назив израђене пројектно-
техничке документације 

Назив 
Наручиоца/ 
Инвеститора 

Број Уговора и 
датум закључења и 
датум извршења 

Уговора 

Површина 
испројектованог 

објекта или 
испројектоване 
саобраћајне 

површине у м2 

 
 

   
 

 

    
 

 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 
 

    

 
 

    

 
 
По потреби образац се може копирати. 

 Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у Списку 
извршених услуга од 01.01.2012. године до дана објављивања позива за подношење 
понуда, тачни и истинити. 

   

 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 М.П.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 
Назив наручиоца: 
Седишtе наручиоца: 
Маtични број: 
ПИБ: 
 

На основу члана 76. сtав 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 
ПОТВРДУ ЗА ИЗРАЂЕНУ ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА 

ОБЈЕКТЕ 
 
Којом потврђујемо да је понуђач _______________________________________________, 

из ____________________________ улица_________________________број____________, 

 

у периоду од 01.01.2012. године до дана објављивања предметне јавне набавке на порталу 
за јавне набавке, извршио услугу израде пројектно – техничке документације:   

 ____________________________________________________________________________, 

                                               (навести назив испројектованог објекта) 

на основу закљученог Уговора број_______________________, од__________________, 

                                                                                                                        (навести датум) 

у површини од _____________________м2.  

Датум почетка вршења услуге:______________ 

Датум завршетка вршења услуге: ______________ 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________________, tелефон: 
_________________. 

 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

 

Место и датум:                 М.П.         Потпис овлашћеног лица Наручиоца/Инвеститора: 
_________________                            ______________________________________________ 

 
 
Напомена: Свака злоупоtреба и неtачни подаци у овој поtврди  могу произвесtи маtеријалну 
и кривичну одговорносt. Ова поtврда се подноси уз понуду. 
Понуђач може приложити и потврду другог наручиоца, али само под условом да садржи 
све податке из овог обрасца. 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 

Назив наручиоца: 
Седишtе наручиоца: 
Маtични број: 
ПИБ: 
 

На основу члана 76. сtав 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 
ПОТВРДУ ЗА ИЗРАЂЕНУ ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА 

САОБРАЋАЈНУ ПОВРШИНУ 
 
Којом потврђујемо да је понуђач _______________________________________________, 

из ____________________________ улица_________________________број____________, 

 

у периоду од 01.01.2012. године до дана објављивања предметне јавне набавке на порталу 
за јавне набавке, извршио услугу израде пројектно – техничке документације:   

 ____________________________________________________________________________, 

                                     (навести назив испројектоване саобраћајне површине) 

на основу закљученог Уговора број_______________________, од__________________, 

                                                                                                                        (навести датум) 

у површини од _____________________м2.  

Датум почетка вршења услуге:______________ 

Датум завршетка вршења услуге: ______________ 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________________, tелефон: 
_________________. 

 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Место и датум:                 М.П.         Потпис овлашћеног лица Наручиоца/Инвеститора: 
_________________                            ______________________________________________ 

 
 
Напомена: Свака злоупоtреба и неtачни подаци у овој поtврди  могу произвесtи маtеријалну 
и кривичну одговорносt. Ова поtврда се подноси уз понуду. 
Понуђач може приложити и потврду другог наручиоца, али само под условом да садржи 
све податке из овог обрасца. 
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(ОБРАЗАЦ 9) 
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ 

 
Редни  
број 

Назив изведених 
радова 

Назив  
Наручиоца/ 
Инвеститора 

Број Уговора и датум 
закључења и датум 
извршења Уговора 

Површина 
изграђеног објекта 
или изграђене 
саобраћајне 
површине у м2 

    
 

 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 
 
По потреби образац се може копирати. 
 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у Списку 
изведених радова од 01.01.2012. године до дана објављивања позива за подношење 
понуда, тачни и истинити. 

 
 
Место и датум:                                 М.П.                    Потпис овлашћеног лица Понуђача: 
 
_______________                                                            ________________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 10) 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 

Назив наручиоца: 
Седишtе наручиоца: 
Маtични број: 
ПИБ: 
 

На основу члана 76. сtав 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 
ПОТВРДУ ЗА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НА ОБЈЕКТИМА 

 
Којом потврђујемо да је понуђач _______________________________________________, 

из ____________________________ улица_________________________број____________, 

 

у периоду од 01.01.2012. године до дана објављивања предметне јавне набавке на порталу 
за јавне набавке, извео радове на изградњи:  

 ____________________________________________________________________________, 

                                               (навести назив изграђеног објекта) 

на основу закљученог Уговора број_______________________, од__________________, 

                                                                                                                         (навести датум) 

у површини од _____________________м2.  

 

Датум почетка извођења радова:______________ 

Датум завршетка извођења радова: ______________ 

 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________________, tелефон: 
_________________. 

 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Место и датум:                 М.П.         Потпис овлашћеног лица Наручиоца/Инвеститора: 
_________________                            ______________________________________________ 

 
Напомена: Свака злоупоtреба и неtачни подаци у овој поtврди  могу произвесtи маtеријалну 
и кривичну одговорносt. Ова поtврда се подноси уз понуду. 
Понуђач може приложити и потврду другог наручиоца, али само под условом да садржи 
све податке из овог обрасца. 
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(ОБРАЗАЦ 11) 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 

Назив наручиоца: 
Седишtе наручиоца: 
Маtични број: 
ПИБ: 
 

На основу члана 76. сtав 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 
ПОТВРДУ ЗА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НА САОБРАЋАЈНИМ ПОВРШИНАМА 

 
Којом потврђујемо да је понуђач _______________________________________________, 

из ____________________________ улица_________________________број____________, 

 

у периоду од 01.01.2012. године до дана објављивања предметне јавне набавке на порталу 
за јавне набавке, извео радове на изградњи:  

 ____________________________________________________________________________, 

                                               (навести назив изграђене саобраћајне површине) 

на основу закљученог Уговора број_______________________, од__________________, 

                                                                                                                         (навести датум) 

у површини од _____________________м2.  

 

Датум почетка извођења радова:______________ 

Датум завршетка извођења радова: ______________ 

 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________________, tелефон: 
_________________. 

 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Место и датум:                 М.П.         Потпис овлашћеног лица Наручиоца/Инвеститора: 
_________________                            ______________________________________________ 

 
Напомена: Свака злоупоtреба и неtачни подаци у овој поtврди  могу произвесtи маtеријалну 
и кривичну одговорносt. Ова поtврда се подноси уз понуду. 
Понуђач може приложити и потврду другог наручиоца, али само под условом да садржи 
све податке из овог обрасца. 

 



Пројектовање и изградња Царинског терминала, ЈН К 08/17 
 

54/80

(ОБРАЗАЦ 12) 
 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећом 
опремом: 

 

Редни  

број 

Назив опреме Ознака и тип Количина Основ располагања 
(власник, закуп, лизинг) 

  

 

   

  

 

 

 

  

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

По потреби образац се може копирати. 
 
Место и датум:                                 М.П.                    Потпис овлашћеног лица Понуђача: 
 
__________________                                                     ________________________________ 

 



Пројектовање и изградња Царинског терминала, ЈН К 08/17 
 

55/80

(ОБРАЗАЦ 13) 
 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

Редни  
број 

Име  
и презиме 

Стручна 
спрема 

Радно место Број лиценце 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
У табелу се достављају докази наведени у Упутству како се доказује испуњењост 
услова. По потреби образац се може копирати. 
 
 
Место и датум:                                 М.П.                    Потпис овлашћеног лица Понуђача: 
 
__________________                                                    ________________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 14) 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу располагати 
неопходним техничким капацитетом и кадровским капацитетом за учешће у поступку 
јавне набавке радова - пројектовање и изградња Царинског терминала у оквиру Привредне 
зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по систему „кључ у руке“. 

 
1. Којом гарантујем да ћу тражена 2 доставна возила имати на располагању  у  

периоду извршења уговора. 
2. Којом гарантујем да ћу тражена 2 теретна возила носивости мање од 5 тона 

имати на располагању  у  периоду извршења уговора. 
3. Којом гарантујем да ћу тражена 2 теретна возила носивости веће од 5 тона  

имати на располагању  у  периоду извршења уговора. 
4. Којом гарантујем да ћу тражену грађевинску комбинирку за ископ и утовар 

земље имати на располагању  у  периоду извршења уговора. 
5. Којом гарантујем да ћу тражени миксер за бетон имати на располагању  у  

периоду извршења уговора. 
6. Којом гарантујем да ћу тражену пумпу за бетон имати на располагању  у  

периоду извршења уговора. 
7. Којом гарантујем да ћу тражена 2 градилишна контејнера имати на располагању  

у  периоду извршења уговора. 
8. Којом гарантујем да ћу тражени багер имати на располагању  у  периоду 

извршења уговора. 
9. Којом гарантујем да ћу тражени булдожер имати на располагању  у  периоду 

извршења уговора. 
10. Којом гарантујем да ћу тражени вибројеж имати на располагању  у  периоду 

извршења уговора. 
11. Којом гарантујем да ћу тражени грејдер имати на располагању  у  периоду 

извршења уговора. 
12. Којом гарантујем да ћу 2 тражена агрегата за струју, минимум од по 6 kW, 

имати на располагању  у  периоду извршења уговора. 
13. Којом гарантујем да ћу тражену асфалтну базу капацитета мин. 40 т/х, имати на 

располагању  у  периоду извршења уговора. 
14. Којом гарантујем да ћу тражени финишер радне ширине минимум 6,00 м, имати 

на располагању  у  периоду извршења уговора. 
15. Којом гарантујем да ћу тражени глатки ваљак, имати на располагању  у  

периоду извршења уговора. 
16. Којом гарантујем да ћу тражени гумени ваљак, имати на располагању  у  

периоду извршења уговора. 
17. Којом гарантујем да ћу тражену вибро плочу имати на располагању  у  периоду 

извршења уговора. 
18. Којом гарантујем да ћу тражену аутоцистерну за воду имати на располагању  у  

периоду извршења уговора. 
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Којом гарантујем да ћу имати у радном односу или ангажоване другим уговором у 
складу са Законом о раду : 
 

• Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и 
унутрашњих инсталација водовода и канализације са важецом лиценцом 300 - 1 
извршилац, 

• Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и 
хидроградње са важецом лиценцом 310 или Одговорни пројектант грађевинских 
конструкција објеката високоградње са важецом лиценцом 311 - 1 извршилац, 

• Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње са важећом 
лиценцом 312 или одговорни пројектант саобраћајница са важећом лиценцом 315 - 1 
извршилац, 

• Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода канализације са 
важецом лиценцом 314 – 1 извршилац, 

• Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике са 
важецом лиценцом 330 – 1 извршилац, 

• Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са 
важецом лиценцом 350 – 1 извршилац, 

• Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система са важецом лиценцом 353 – 
1 извршилац, 

• Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда са важецом лиценцом 381-1 
извршилац, 

• Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на 
објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са важецом лиценцом 410 или 
Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на 
објектима високоградње са важецом лиценцом 411 – 1 извршилац, 

• Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова 
на објектима нискоградње са важећом лиценцом 412 или одговорни извођач радова 
саобраћајница са важећом лиценцом 415 - 1 извршилац, 

• Одговорни извођач  радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике са 
важећом лиценцом 430 – 1 извршилац, 

• Одговорни извођач  радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са 
важећом лиценцом 450 – 1 извршилац, 

• Одговорни извођач  радова телекомуникационих мрежа и система са важећом лиценцом 
453 – 1 извршилац, 

• Лице одговорно за заштиту од пожара – 1 извршилац, 

• Лице одговорно за заштиту здравља и безбедности запослених – 1 извршилац, 
• Све потребне квалификоване раднике за извршење уговорне обавезе. 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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(ОБРАЗАЦ 15) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА 
ЦАРИНСКОГ ТЕРМИНАЛА У ОКВИРУ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „МАЛИ БАЈМОК“ У 

СУБОТИЦИ, ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ 
 
 

  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 
 

И З Ј А В У 
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

 
 
 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 
____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 
Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  
радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и добио све 
неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо 
упознати са свим условима пројектовања и градње и да они, сада видљиви, не могу бити 
основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би 
понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно 
овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА - ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА 
ЦАРИНСКОГ ТЕРМИНАЛА У ОКВИРУ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „МАЛИ БАЈМОК“ У 

СУБОТИЦИ, ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ 
 

Закључен између: 
1. Град Суботица, Градска управа Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 

100444843, матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, 
коју заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у 
даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 
2. ____________________________________________________, са седиштем у 

_________________________, улица ________________________________ број ___, 
ПИБ: ___________________________, матични број: _______________________, 
рачун број: __________________________________ код_________________________ 
банке, које заступа директор _________________________(у даљем тексту: Извођач), 
са друге стране 

 

_______________________________              __________________________________     

________________________________                              __________________________________ 

_______________________________  __________________________________       

________________________________                               _________________________________ 

________________________________                              __________________________________  

         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 
Уговор се закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН К 08/17, 

при чему уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије", број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак ради јавне набавке 
радова - пројектовање и изградња Царинског терминала у оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“ у 
Суботици, по систему „кључ у руке“, 
- да  је  Извођач  доставио  понуду  број ________ од __.__.2017.  године  која  у 
потпуности испуњава све услове из конкурсне документације, 

- да Спецификација услова за израду пројектно-техничке документације и извођење радова 
по основу исте по систему „Кључ у руке“ Наручиоца и понуда Извођача, се налазе у прилогу овог 
Уговора и чине његов саставни део и 
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 
уговора  број ********** од ********** године. 
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Члан 2. 
Предмет овог уговора је извођење радова - пројектовање и изградња Царинског терминала 

у оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по систему „кључ у руке“, у свему према 
Спецификацији услова за израду пројектно техничке документације и извођење радова  по основу  
исте,  и понуди Извођача  број    од __.__.2017. године,  која  је  код  Наручиоца  заведена  
под  бројем ************* дана **.**.2017. године, а која је саставни део овог Уговора, 
Конкурсној документацији, важећим позитивно-правним прописима, техничким нормативима и 
обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора. 

Извођење радова подразумева израду пројектно – техничке документације (Пројекат за 
грађевинску дозволу и Пројекат за извођење са свом неопходном претходном и пратећом 
документацијом у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину 
и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објеката) и грађење објекта по истим и врши се по следећем редоследу: 

I - Израда пројекта за грађевинску дозволу (почиње даном увођења Извођача у посао, тј. 
даном потписивања записника о увођењу Извођача у посао, којом приликом се  Извођачу 
доставља, извод из листа непокретности за предметну парцелу, копија плана предметне парцеле, 
копија плана надземних и подземних инсталација за предметну парцелу, катастарско топографска 
подлога за предметну парцелу, као и решење о именовању лица која ће у име Наручиоца (у даљем 
тексту: представник Наручиоца) пратити израду Пројекта за грађевинску дозволу. 

II – Израда пројекта за извођење (почиње даном пријема грађевинске дозволе од стране 
Понуђача, а завршава се писаном сагласношћу Наручиоца на израђени пројекат). 

III – Грађење објекта (почиње даном потписивања записника о почетку грађења објекта, а 
завршава се даном потписивања записника о примопредаји радова). 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди 
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и 
припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су 
предмет овог уговора. 

Члан 3. 
Вредност уговора из члана 1. овога уговора износи: 

 

                    ____________________________ динара без ПДВ 

____________________________ПДВ 

========================================= 

           Укупно:_________________________________динара са ПДВ 

(Словима:    
0/100)  а  све  према понуди бр. од године,  која  је  саставни део овога 
уговора. 

 

Понуђена цена Извођача садржи све његове трошкове, цене пројеката, вредности радова, 
добара и услуга неопходних за извршење уговора, трошкове организације градилишта, осигурања 
и све остале зависне трошкове Извођача. 

Порески дужник је Наручилац, сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,  
68/14- др. закон, 142/14, 83/15). Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а. 
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Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на рачун Извођача број 
__________________________________ код ________________________Банке на  следећи начин: 
Плаћање се врши у року до 45 дана од дана пријема испостављених рачуна односно  ситуација, 
на следећи начин: 

- након пријема рачуна за израђен пројекат за грађевинску дозволу уз исходовану 
грађевинску дозволу, 

- након пријема рачуна уз писано позитивно изјашњење Наручиоца на израђен Пројекат 
за извођење, 

- за изведене радове током грађења, по месечним привременим ситуацијама и окончаној 
ситуацији, овереним од стране стручног надзора, Наручиоца и Извођача. 

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10 % укупне вредности 
изведених радова може испоставити Наручиоцу по извршеној примопредаји изведених радова и 
сачињавању записника о примопредаји. 

Извођач испоставља рачуне и ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг 
слободе  1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, броја рачуна 840-27640-46, Народна банка, 
Управа за  трезор. 

 
Члан 5. 

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) 
дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 
10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак 
рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана 
за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и у 
случају кад се стекну услови за једнострани раскид уговора од стране наручиоца.  
 

Члан 6. 

Извођач је дужан да изради Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење у 
свему у складу са „Спецификацијом услова за израду пројектно-техничке документације и 
извођења радова по основу исте“. 

Извођач се обавезује да пројектну документацију из става 1. овог члана изради стручно и 
квалитетно, према правилима струке и са пажњом доброг привредника, а у свему према добијеној 
Спецификацији услова за израду пројектно-техничке документације и извођења радова по основу 
исте, и осталим условима и налозима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа Републике 
Србије, као и важећих норми и стандарда за врсту пројектовања које је предмет уговора. 

Понуђач је дужан да изради и преда Наручиоцу израђени Пројекат за грађевинску дозволу 
у 6 оригиналних одштампаних примерака и 3 дигитална примерка (у одговарајућем електонском 
формату – pdf ili dwg ili dwf (dwfx)), који је електронски потписан квалификованим електронским 
потписом. 

Понуђач је дужан да изради и преда Геомеханички елаборат у три оригинална одштампана 
примерка и 1 дигиталном примерку (у одговарајућем електонском формату – pdf ili dwg ili dwf 
(dwfx)), који је електронски потписан квалификованим електронским потписом. 

Понуђач је дужан да изради и  преда Наручиоцу израђени Пројекат за извођење  у 6 
оригиналних одштаманих примерака и 3 дигитална примерка (у одговарајућем електонском 
формату – pdf ili dwg ili dwf (dwfx)), који је електронски потписан квалификованим електронским 
потписом. 
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Члан  7. 
Извођач је дужан да Пројекат за грађевинску дозволу изради и преда Наручиоцу у року од 

_____ календарских дана од увођења Извођача у посао (I). 
Извођач је дужан да Пројекат за извођење изради и преда Наручиоцу у року од     

календарских дана од дана пријема грађевинске дозволе од стране Извођача (II). 
Извођач је дужан да грађење објекта изведе у року од _____ календарских дана  од дана 

потписивања записника о почетку грађења објекта (III). 

Укупан рок за реализацију уговора од стране Извођача износи ______  календарских дана. 
Све активности које су обавезе Наручиоца, у међу фазама израде пројеката Извођача у 

збиру могу трајати најдуже 35 дана, и нису саставни део рокова датих од стране Извођача. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

 
Члан 8. 

Извођач се обавезује да грађење објекта изведе стручно и квалитетно, према правилима 
струке и са пажњом доброг привредника, а у свему према пројектно-техничкој документацији, 
задатку и осталим условима и налозима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа 
Републике Србије, као и важећим нормама и стандардима за врсту радова-грађења које је предмет 
уговора. 

Члан  9. 
Извођач се обавезује да за све време израде пројектне документације из члана 6. става 1. 

овог Уговора без посебне накнаде поступи по примедбама и сугестијама Наручиоца, и вршиоца 
техничке контроле, као и да у случају суштинских недостатака пројектног решења констатованих 
приликом предаје објекта Наручиоцу, без посебне накнаде изврши неопходне корекције у 
роковима које одреди Наручилац. 

 
Члан 10. 

Извођач се обавезује да, без претходне сагласности Наручиоца, неће током рада и након 
завршетка радова и реализације Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим лицима 
документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини, било у 
деловима. 

Члан 11. 
Рок за реализацију уговора се продужава на захтев Извођача: 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом  Извођача, 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе, 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца, 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од дана 
сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе 
постигну писани споразум. 

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног 
рока због околности које су настале у време доцње. 

 
Члан 12. 

Ако се од стране Стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да радови 
Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач је дужан да приступи отклањању тих 
недостатака у року од два дана, те да исте отклони у примереном року. 

Уколико Извођач не приступи отклањању констатованих недостатака у квалитету и грешке 
у року из става 1. овог члана, Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење 
посла. 
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Члан 13. 
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и 

неиспуњавања обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, 
може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. 

 
Члан 14. 

Уколико Извођач не поступа у уговореном року из члана 6. овог уговора односно по 
динамичком плану извођења радова, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5 
‰ дневно, од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења, а највише 10 % од 
уговорене вредности радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем ситуације. 

Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Извођач проузрокује 
Наручиоцу. 

 
Члан 15. 

Наручилац се обавезује да: 
 

- изврши обезбеђење плаћања по члану 3. овог уговора, 
- формира Комисију за увођење Извођача у посао, 
- ради израде пројеката, предмета уговора стави на располагање Извођачу све 

потребне податке, 
- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа, 
- да обезбеди техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу са лицем које 

испуњава  законом предвидене услове  за вршења послова контроле, 
- даје стручна објашњења на захтев Извођача, 
- именује стручни надзор, 
- уведе Извођача у посао, 
- формира Комисију за примопредају радова. 

Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни надзор уз 
обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопија лиценци и контакт телефона 
надзорних органа. 
Стручним надзором се обезбедује: 

- контрола да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и техничкој 
документацији на основу које је извршена пријава почетка радова, 

- контрола и провера квалитета изводења свих врста радова и примену прописа, 
стандарда и техничких норматива, те контролу количина према пројектној документацији, 

-  провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести), 
- контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће благовремено 

обавештавати Наручиоца, 
- давање упутстава Извођачу радова, 
- сарадња са пројектантом ради решавања технолошких и организационих решења за 

изводење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова. 
 

Члан 16. 
Извођач се обавезује да: 

- обезбеди превентивне мере зе безбедан и здрав рад, у складу са законом; 
- органу који је издао грађевинску дозволу, као и Градској управи, поднесе изјаву о 

завршетку израде темеља; 
- уз изјаву о завршетку израде темеља приложи геодетски снимак изграђених темеља, у 
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складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова; 
- да писмено упозори Наручиоца, а по потреби и орган који врши надзор о наступању 

непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке 
документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета после извршене 
техничке контроле, појаве археолошких налазишта, активирање клизишта, појава подземних вода 
и слично); 

- радове изводи на начин одређен уговором, прописима и правилима струке, техничким 
нормативима и српским стандардима; 

- да изради динамички план; 
- организује контролу радова у теренским и погонским лабораторијама, или да повери ту 

контролу стручним организацијама које су за то уписане у судски регистар; 
- утврди материјал, уређаје и техничку опрему, који одговарају српским техничким 

условима, или еквивалентним стандардима и другим техничким прописима; 
- врши квалитативно и квантитативно складиштење материјала; 
- преузима сву одговорност за примљен и складиштен материјал; 
- квалитет радова, материјала и уређаја који могу утицати на стабилност и сигурност 

објекта и квалитет целокупног објекта, односно радова, документује обрађеним резултатима 
испитивања или исправама издатим у складу са законом или прописима о техничким нормативима 
и српским стандардима или испитивањима предвиђеним у техничкој документацији; 

- изводи радове према документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, 
односно пројекту за извођење, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде 
приступачности техничким нормативима и стандарду квалитета који важе за поједине врсте 
радова, инсталације и опреме; 

- организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење 
несметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време трајања градења; 

- постави градилишну таблу; 
- обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних 

објеката и саобраћајница); 
- обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталације и опреме; 
- води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције; 
- обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашање тла и објекта у току грађења и у 

току трајања гарантног рока ; 
- обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова; 
- на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача 

радова, пројекат за извођење, односно документацију на основу које се објекат гради; 
- у року од 8 календарских дана од дана пријаве градилишта осигура радове, материјал и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и 
достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал, са важношћу за цео период извођења радова; 

- да у року од 8 календарских дана од дана пријаве градилишта достави Наручиоцу 
полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима, оригинал са важношћу за 
цео период грађења објекта, у свему према важећим законским прописима и 

- изврши све друге обавезе наведене у спецификацији услова за израду пројектно-
техничке документације и извођење радова по основу исте по систему „Кључ у руке“. 

Извођач је одговоран и обавезан за спроводење мера заштите од пожара и заштите на раду 
приликом изводења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и то за све време 
припреме и извођења радова. 

Извођач се такоде обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду 
проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом уговору, а 
која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о свом трошку и о 
истима одмах обавестити Наручиоца. 
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Члан 17. 
Квалитет материјала и рада Извођача мора одговарати пројекту, одговарајућим техничким 

прописима, стандардима и нормама у грађевинарству. 

Извођач је дужан да на основу Пројекта за извођење уради потребну радионичку 
документацију. 

Сва доказивања квалитета уграђеног материјала (атести, прописана мерења и 
лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају када прописи то 
захтевају), а која су прописана пројектом и одговарајућим техничким прописима падају на терет 
Извођача и не плаћају се посебно. 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу сертификате квалитета 
и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 
пројектном документацијом. 

Извођач је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом квалитету. 
 

Члан 18. 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и 

стручни надзор, најкасније 7 дана пре завршетка радова, а дан завршетка радова уписује се у 
грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року до 15 дана од завршетка 
радова.  

Комисију за примопредају радова чине три представника Наручиоца који су стручњаци из 
предметне области и најмање по један представник стручног надзора и Извођача. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене 
одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) примерка са приложеним атестима. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву да су радови 
изведени сагласно пројектно техничкој документацији. 
 

Члан 19. 
Гарантни рок за изведене радове је ___ месеци, рачунајући од дана потписивања записника 

о извршеној примопредаји радова. 
За уграђену опрему гарантни рок износи ___ месеца, рачунајући од дана потписивања 

записника  о  извршеној примопредаји радова. 

Извођач је обавезан да, на дан потписивања записника о примопредаји радова, који су 
предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђени материјал и 
опрему, као и упутства за руковање. 

 
Члан 20. 

Извођач се обавезује да Наручиоцу истовремено са записником о примопредаји изведених 
радова преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 
вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека 
гарантног рока.  

Банкарска гаранција треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ  
100444843, матични број 08070695, броја рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за трезор. 
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Члан 21. 

Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантном року, 
Извођач мора да приступи у року од 5 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца, а да 
исте изврши у примереном року у зависности од врсте недостатка. 

Ако Извођач не приступи отклањању у року из претходног става, Наручилац ће активирати 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Члан 22. 

Извођач је дужан да све радове током грађења објекта извршава координирано уз  
предузимање мера заштите изведених фаза радова, ради заштите од могућих оштећења приликом 
изводења наредних фаза. 

Никакви трошкови оштећених, штемовања или рушења погрешно изведених радова неће 
се признавати. 

Радови ће се у грађевинској књизи обрачунавати према количинама из пројектно-техничке 
документације. 

Накнадни и непредвиђени радови који би били резултат одступања од програма рада 
предвиђеног пројектом и предмером, а искрсну у току извођења, неће се признати. 

Цена коју понуђач понуди за пројектовање и извођење радова је коначна без могућности 
корекције у смислу накнадних, непредвиђених или додатних радова. 
 

Члан  23. 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- ако Извођач у року од 8 дана од дана пријаве градилишта не достави полису осигурања, у ком 
случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде; 
 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не 
обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изведе радове у складу са пројектно-техничком 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова, у ком случају 
Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за добро извршење посла; 
 

- уколико пројекти односно извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама 
Наручиоца, техничке контроле или стручног надзора у примереном року у складу са Законом о 
планирању и изградњи, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције  за 
добро извршење посла и 
 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Члан  24. 
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 

отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 
У  случају  раскида  уговора,  Извођач  је  дужан  да  изведене радове  обезбеди од пропадања. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор. 

Члан 25. 
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, као и других 
позитивних законских прописа из ове области. 
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Члан 26. 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, сагласношћу 

уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Члан 27. 

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у 
противном нерешене спорове путем надлежног суда у Суботици. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе представљају израз њихове стварне воље. 

Члан 28. 
Овај уговор је сачињен у 10 (десет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 8 

(осам) примерака, а Извођач 2 (два) примерка. 

 
 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
• Прилог бр. 1. Понуда Извођача; 
• Прилог бр. 2. Спецификација услова за израду пројектно-техничке документације и извођења 
радова; 
 
 
 
 
          НАРУЧИЛАЦ:                         ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 
    Начелник Градске управе                                               

         Града Суботице                                                       
__________________________                                          __________________________  
   Марија Ушумовић Давчик,                                                                               , директор 
          мастер правник                                            
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Модел уговора мора да буде попуњен, поtписан од сtране одговорног лица и оверен печаtом 
Понуђача, чиме поtврђује да прихваtа елеменtе модела уговора.  

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел 
уговора морају биtи наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  
      САЧИЊЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Тражени сертификати за пословни 

капацитет могу бити и на Енглеском језику. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт 
телефон.  

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

Понуду доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг 
слободе 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова - пројектовање и изградња 
Царинског терминала у оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по 
систему „кључ у руке“, број ЈН К 08/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично 
предати у Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у Градском услужном центру, 
пријемно место 16. или 17.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
    Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име 
подносиоца понуде.  

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико 
постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  

 
Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан: 

• Образац број 1 – Образац понуде 

• Образац број 2 – Образац изјаве о поштовању обавеза за понуђача 

• Образац број 3 – Образац изјаве о поштовању обавеза за подизвођача 
                                         (у случају да има подизвођача) 

• Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде (није обавезно) 

• Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

• Образац број 6 – Референт листа за израђену пројектно-техничку документацију 
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• Образац 7 – Потврда о раније извршеним услугама за пројектно техничку 
документацију за објекте 

• Образац 8 – Потврда о раније извршеним услугама за пројектно техничку 
документацију за саобрћајну површину 

• Образац 9 – Референт листа за изведене радове 

• Образац 10 – Потврда о раније изведеним радовима на објектима 

• Образац 11 – Потврда о раније изведеним радовима на саобраћајним површинама 

• Образац 12 – Технички капацитет 

• Образац 13 – Кадровски капацитет 

• Образац 14 – Изјава овлашћеног лица понуђача 

• Образац 15 – Изјава о обиласку локације 
• Модел уговора  
• Тражене доказе за пословни капацитет 
• Тражене доказе за технички капацитет 
• Тражене доказе за кадровски капацитет 
• Понуђач  је дужан да приликом подношења понуде приложи банкарску гаранцију, 

као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде; 
• Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 

гаранције за добро извршење посла; 
• Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року.  
• Споразум за представника групе понуђача (у  случају да понуду подноси група 

понуђача)  
• Друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 
 

3. ПАРТИЈЕ  
 
Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, 

Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: 
 ,,Измена понуде за јавну набавку радова - пројектовање и изградња 

Царинског терминала у оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по 
систему „кључ у руке“, број ЈН К 08/17  - НЕ ОТВАРАТИ  или 
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„ Допуна понуде за јавну набавку радова - пројектовање и изградња 
Царинског терминала у оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по 
систему „кључ у руке“, број ЈН К 08/17  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

“Опозив понуде за јавну набавку радова - пројектовање и изградња Царинског 
терминала у оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по систему „кључ у 
руке“, број ЈН К 08/17  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - пројектовање и изградња 
Царинског терминала у оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по 
систему „кључ у руке“, број ЈН К 08/17  - НЕ ОТВАРАТИ”. 
   

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

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

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  

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

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН 
и то податке о:  
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• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 

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

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши у року до 45 дана од дана пријема испостављених рачуна, 
ситуација, на следећи начин: 

• након пријема рачуна за израђен пројекат за грађевинску дозволу - рачун се може 
испоставити тек  након  исходоване  грађевинске дозволе, 

• након пријема рачуна на израђен Пројекат за извођење – рачун се може испоставити тек 
након добијања писане сагласности Наручиоца на израђени пројекат, 

• током извођења радова, по месечним привременим ситуацијама, овереним од стране 
Стручног надзора, Наручиоца и Извођача, 

• окончану ситуацију Извођач може  испоставити најраније на дан потписаног записника о 
примопредаји радова (без примедби на изведене радове) између представника Понуђача и 
представника Наручиоца. Oкончана ситуација мора бити најмање 10 % од укупне 
понуђене цене. 

 

Извођач испоставља рачун и ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг 
слободе 1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, броја рачуна 840-27640-46, Народна 
банка, Управа за трезор. 

 

9.2. Захтеви у погледу  гарантног рока 
Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца од дана 

примопредаје радова. Гарантни рок за уграђену опрему и материјале, је минимум 12 
месеци, од дана примопредаје радова. 
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9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 

Укупан рок који да Понуђач у оквиру понуде (Образац бр. 1), не може бити дужи 
од 90 дана, а рок за реализацију Уговора узимајући у обзир и активности Понуђача и 
активности Наручиоца, не може да траје дуже од 130 календарских дана. Понуђач је 
дужан да у обрасцу понуде упише рок у календарским данима, (рачуна се од од дана 
увођења извођача у посао). 

 

Место извођења радова: Суботица, у оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“ у 
Суботици. Детаљнији опис места извођења радова се налази у спецификацији услова за 
израду пројектно – техничке документације и извођења радова. 

 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од Понуђача продужење рока важења понуде.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 

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

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

складу са чланом 92. Закона. 
Попуст на понуђену цену није дозвољен. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 
1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а 
и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без 
права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 
Наручиоца са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, 
матични број 08070695 број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  
1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 

понуду; 
2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци;  
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3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за 
објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену 
трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

 
2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за 
банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана 
закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не 
мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити 
краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено 
роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и 
одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на 
дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока 
одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања 
(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да 
писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и 
тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 
 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана 
закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од 
укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за 
завршетак радова, у корист  Наручиоца са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг 
слободе 1, ПИБ 100444843, матични број 08070695 број рачуна 840-27640-46, Народна 
банка, Управа за трезор. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се 
продужити. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.  

 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
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Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач 
се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у 
висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца са назнаком 
Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, матични број 08070695 број 
рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. Рок важности банкарске 
гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску 
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не 
изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року.  

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења 
ће бити враћена.  

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 
такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  
понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде.  

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације”, ЈН К 
08/17”, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Град Суботица, 
Gradska uprava, Трг слободе 1, 24000 Суботица, или путем електронске поште на e-mail: 
javnenabavke@subotica.rs. 
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Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на email: javnenabavke@subotica.rs радним даном 
у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, примљени 
захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на е-mail: javnenabavke@subotica.rs  радним 
даном након истека радног времена наручиоца, то јест након 15,00 часова, примљени 
захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs   у данима 
када наручилац не ради, (викендом или у данима државног празника)  примљени захтев ће 
се евидентирати првог  радног дана у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 
часова до 15,00 часова. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

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

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН, и то: 

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА  
 

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
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16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

17. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
Наручилац ће одбити понуду ако: 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове  
3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  
4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом 

6. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

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

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а; 
(2) учинио повреду конкуренције;  
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   
(4) одбио да достави доказе и средства финансијског 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. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  
1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором;  
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

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

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8. 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. 
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18. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 
Наручилац ће одбити  понуду понуђача 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. 

Докази из става 1.ове тачке су:  
1) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  
3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
8) 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. 

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је  

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврстан. 

 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом 
на e-mail: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу наручиоца. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске 
поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току трајања радног времена 
наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са 
датумом када је и примљен. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске 
поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена 
наручиоца то јест након 15 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца 
следећег радног дана. 
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Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 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 из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

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

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да 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. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
         (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
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(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

        (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈН К 08/17;  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

          (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
ЗЈН и другим прописом. 
 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  

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

Обилазак локације је обавезан, и може се извршити најкасније  један дан пре 
отварања понуда. Изјава о обиласку локације, која се издаје на лицу места приликом 
обиласка локације, саставни је део понуде и Понуђач је обавезан да је достави Наручиоцу 
уз осталу конкурсну документацију (Образац број 15). Пријаве за обилазак локације 
достављају се лично у Секретаријат за инвестиције, Суботица, Трг републике 16, или 
путем електронске поште ма е-маил: nebojsa.pejcic@subotica.rs. Пријаве се примају 
најкасније два дана пре отварања понуда. О термину за обилазак локације заинтересовани 
понуђач ће бити обавештен на исти начин како је поднео пријаву. 

 
22. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Рок за подношење понуде је 20.04.2017. године до 11,00 часова. 
 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније до 20.04.2017. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања. 
 

23. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Јавно отварање понуда отпочеће 20.04.2017. године у просторијама Наручиоца, у 
Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој Градској кући, први спрат, 
у Зеленој сали. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању 

понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача. 
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и 

овлашћени представници понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za građevinarstvo
Broj: ROP-SUB-2189-LOC-1/2017
Interni broj: IV-05-353-3-33/2017
Dana: 28.02.2017. 
S u b o t i c a
Trg slobode br 1
Tel. 024/626-799
ZĆ/AHC

Sekretarijat za građevinarstvo  Gradske uprave Grada Subotice, na osnovu člana 53a.
stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009-ispr.,
64/2010-  US,  24/2011,  121/2012,  42/2013-  US,  50/2013-US,  98/2013-US,  132/2014  i
145/2014), Uredbe o lokacijskim uslovima ("Službeni glasnik RS", br. 35/2015 i 114/2015),
člana  11.  Pravilnika  o  postupku  sprovođenja  objedinjene  procedure  elektronskim  putem
(„Službeni glasnik RS“br. 113/2015 i 96/2016),  člana 22., stav 1. tačka 3., Odluke o gradskoj
upravi  ("Službeni  list  Grada  Subotice",  br.  6/2010,  8/13  i  24/14),  po  ovlašćenju  za
potpisivanje akata koje je izdato od strane načelnika Gradske uprave Subotica pod br. IV-031-
108/2015 od 25.02.2015.g., u predmetu izdavanja lokacijskih uslova, postupajući po zahtevu
"NORTH Engineering" d.o.o., Subotica, Park Rajhl Ferenca 7 u ime -  GRAD SUBOTICA,
Subotica, Trg Slobode 1, donosi: 

                                                     L O K A C I J S K E   USLOVE
 za izgradnju  poslovne zgrade-carinski terminal sa pratećim sadržajima 

    

1. Broj i površine katastarske parcele na kojoj se izvode radovi: 33928/35 K.O. Donji grad,
površine 13246m².  
 
2. Naziv planskog dokumenta na osnovu kojeg se izdaju ovi lokacijski uslovi: Plan detaljne
regulacije za deo prostora MZ „Mali Bajmok” namenjen za komercijalne funkcije na
potezu južno od Magistralnog puta M-17.1 Subotica-Sombor u Subotici („Službeni list
Grada Subotice“ br. 19/10 i 3/12).

3.  Namena  objekta   sa  oznakom klase  objekta:  poslovna  zgrada  (carinski  terminal  sa
pratećim sadržajim) B kategorije;
 - klasifikaciona oznaka 122011

4. Bruto površina planiranog objekta :  cca 272 m²

 



5. PRAVILA GRAĐENJA I UREĐENJA

Prema navedenom planu, predmetna lokacija se nalazi u delu bloka broj F koji je, namenjen
KOMERCIJALNO-POSLOVNIM  FUNKCIJAMA  I  PRIVREDI  i  na  istoj  je  dozvoljena
izgradnja planiranog objekta.
 
- Na parceli broj 33928/35 K.O. Donji grad se planira izgradnja poslovnog objekta - carinskog
terminala sa pratećim sadržajima. Carinski terminal predstavlja saobraćajno logistički objekat
u kome se obavlja delatnost carinskog nadzora u skladu sa postupcima i pravilima koji se
primenjuju  na  robu  koja  se  uvozi  ili  izvozi  u  režimu  slobodne  zone.  Položaj  planiranog
objekta i saobraćajnice pikazani su na grafičkom prilogu. Predmetni objekti i radovi sadržani
u priloženom IDR čine I fazu radova na ovoj parceli.

 Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi
Na prostoru u granicama Plana u skladu sa namenom utvrđenom GP-om
KOMERCIJALNO-POSLOVNI SADRŽAJI, u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je
građenje sledećih objekata:
- POSLOVNI objekti u koje su uključeni i objekti servisno-uslužnih delatnosti (npr. stanice za
snabdevanje gorivom, praonice vozila..) kao i komercijalni objekti tipa robno-tržnih centara,
veleprodajnih objekata.
- POSLOVNO-PROIZVODNI objekat
- POSLOVNO-SKLADIŠNI objekat
- PROIZVODNO-SKLADIŠNI objekat (robno transportne usluge, skladištenje i sl.)
- POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADIŠNI objekat
- DRUGI objekti na parceli, u sklopu planiranih poslovnih kompleksa mogu se graditi i drugi
objekti  koji  su  neophodni  za  obavljanje  osnovne  delatnosti  i  to:  administrativno  upravne
zgrade, otvorena i zatvorena skladišta, komunalni objekti, kao i objekti javne namene npr.
sportsko - rekreativni objekti.

 Uslovi za obrazovanje građevinske parcele
Parcela za izgradnju mora da zadovolji sledeće:
Minimalna veličina parcele za izgradnju poslovno-komercijalnih, poslovnoskladišnih, robno-
transportnih kao i servisno-uslužnih objekata unutar prostora obuhvaćenog Planom je 1500
m², dok se maksimalna veličina ne uslovljava. Minimalna širina uličnog fronta je 30 m. Uslov
je  da  se  takve  parcele  ne  smeju  dalje  deliti  tj.  Ne  dozvoljava  se  njihova  deoba  niti
usitnjavanje.
Veličina  parcele  namenjene  za  izgradnju  svih  navedenih,  predmetnih  objekata  mora  biti
dovoljna da primi sve sadržaje koji su uslovljeni konkretnim tehnološkim procesom, kao i
prateće sadržaje uz obezbeđivanje propisanih indeksa zauzetosti zemljišta.

 Dozvoljeni indeks zauzetosti građevinske parcele
Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti varira u zavisnosti od namene objekata koji su planirani
za  gradnju  na  istom,  a  zatim  i  od  oblika,  veličine  i  dubine  bloka,  odnosno  veličine
građevinske parcele uz uslov optimalnog i racionalnog korištenja prostora bloka i uvažavanje
njegovih specifičnosti. 
INDEKS ZAUZETOSTI parcela je max. 50 %
Maksimalni  stepen  iskorišćenosti  parcela  je  80% (računajući  sve  objekte  visokogradnje  i
platoe sa saobraćajnicama i parkinzima). 
Planirani Indeks zauzetosti parcele iznosi 2%, a stepen iskorišćenosti iznosi 39,83%.
Procenat učešća zelenila u sklopu zone je min 20% ukoliko planirana namena objekta zahteva
u većem obimu manipulativne i saobraćajne površine, kao funkcionalni deo objekta.

 Najveća dozvoljena spratnost i visina objekata



Najveća dozvoljena spratnost POSLOVNIH i KOMERCIJALNIH OBJEKATA u zoni je P+2
(prizemlje + dva sprata) ukoliko ne narušavaju utvrđene uslove direktnog dnevnog osunčanja
susednih objekata i uz poštovanje propisanih međusobnih udaljnosti od objekata u okruženju i
uslova propisanih za obavljanje poslovnih delatnosti.
Uobičajena  spratnost  (ali  ne  i  strogo definisana  zato  što zavisi  od tehnologije  delatnosti)
proizvodnih i skladišnih objekata je P (prizemlje) sa svetlom visinom od min.
4–6 m.  Maksimalna  spratnost  ovih  objekata  je  P+1 (prizemlje  + sprat),  a  izuzetno  i  više
zavisno  od  tehnologije,  i  to  do  dozvoljenih  urbanističkih  parametara.  Planirana  spratnost
predmetnog objekta je P (prizemlje).
Dozvoljena  je  izgradnja  podruma  ili  suterena  ukoliko  nema  smetnji  geotehničke  ili
hidrotehničke prirode.
Visina  objekta  –  rastojanje  od  nulte  kote  terena  do  kote  slemena,  za  poslovne  objekte
spratnosti do P+2 može biti max. 12,0 m, odnosno izuzetno, za poslovne objekte koji se grade
sa većom spratnošću i kombinacijom standardnih i specifičnih etaža i proizvodne objekte - do
16,0 m.
Prostori u sklopu planiranog objekta, treba da su izgrađeni prema funkcionalnim, sanitarnim,
tehničko-tehnološkim i  drugim uslovima  u  zavisnosti  od  vrste  delatnosti,  odnosno  prema
važećim propisima za određenu namenu ili delatnost.
Standardna svetla visina poslovnih prostorija ne može biti manja od 3.0 m, odnosno treba da
je u skladu sa propisima za obavljanje određene vrste delatnosti.
Kota  poda prizemlja  je  maksimalno  120 cm iznad kote  trotoara,  a  savladavanje  visinske
razlike obavezno se rešava na parceli korisnika, s tim da je dozvoljeno da stepenište izađe na
javnu površinu u širini jednog gazišta, tj. maksimalno 30 cm.
Objekti  svih  vrsta  i  namena  treba  da  su  funkcionalni,  statički  stabilni,  hidro  i  termički
propisno  izolovani  i  opremljeni  svim  savremenim  instalacijama  u  skladu  sa  važećim
normativma i propisima za objekte određene namene.
Krovne  ravni  svih  objekata  u  pogledu  njihovog  nagiba  treba  da  su  rešene  tako  da  se
odvođenje atmosferskih voda sa površina krova reši u sopstveno dvorište, odnosno usmeri na
uličnu kanalizaciju.

 Uslovi za izgradnju drugih objekata na istoj građevinskoj parceli
U  sklopu  planiranih  poslovnih,  komercijalnih  i  proizvodnih  kompleksa  dozvoljena  je
izgradnja drugih objekta i to onih koji su isključivo u funkciji pratećih ili pomoćnih sadržaja
koji dopunjuju osnovnu namenu.

 Obezbeđivaje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila
U  okviru  terminala  planirana  je  izgradnja  internih  saobraćajnica  prilagođena  teretnim
vozilima.  Planirana  širina  saobraćajnica  iznosi  8.5 m,  kako je  to  prikazano  na  grafičkom
prilogu. Temene tačke planiranih saobraćajnica označene su na grafičkom prilogu zajedno sa
koordinatama istih. Izgradnja internih saobraćajnica planirana je od asfalta sa kolovoznom
konstrukcijom za teški teretni saobraćaj. Interne saobraćajnice u okviru kompleksa treba da su
oivičene odgovarajućim izdignutim ili upuštenim ivičnjakom.
U okviri terminala planirana je izgradnja 14 parking mesta za teretna i 12 parking mesta za
putnička vozila. Dimenzije parking mesta za putničaka vozila iznosi 2.5x5 m i postavljena su
pod uglom od 90 u odnosu na saobraćajnicu. Dimenzije parking mesta za teretna vozila
iznose 4.5x19.5 m i postavljena su pod uglom od 45 u odnosu na saobraćajnicu. Izgradnju
parking  prostora  moguće  je  sprovesti  od  asfalta,  nasipanjem  tucanikom  ili  drugim
odgovarajućim agregatom.  Uz saobraćajnicu,  sa  leve  strane  nalazi  se  plato  za  sedam (7)
kontejnera koji su namenjeni za smeštaj  i čuvanje robe pod carinskim nadzorom, carinske
dokumentacije, alata i rezervnih delova za viljuškar. Izgradnja platoa planirana je od asfalta.
Kod ulaza na terminal i oko carinarnice planirana je izgradnja pešačkih staza širine 1.5 m
kako je to prikazano na grafičkom prilogu. Izgradnja pešačkih staza planirana je od asfalta ili



popločanjem.  Nivelaciono  rešenje  pešačkih  staza  treba  da  je  prilagođeno  internim
saobraćajnicama.
Nivelaciono  rešenje  interne  saobraćajnice  mora  biti  prilagođeno  saobraćajnici  na  koji  se
priključuje,  dok  nivelaciono  rešenje  parking  prostora  mora  biti  prilagođeno  internim
saobraćajnicama i okolnom terenu.
Slobodne površine na parceli  se po pravilu ozelenjavaju i hortikulturno uređuju (travnjaci,
cvetnjaci, drvoredi i sl.).

 Uslovi za ograđivanje parcele
Građevinske parcele se sa ulične strane mogu ograđivati transparentnom ogradom do visine
2,0 m.
Ograđivanje  parcela  sa  poslovnim objektima  namenjenim za  obavljanje  poslovne  i  radne
delatnosti čija izgradnja zahteva posebne uslove u pogledu funkcionalnog izdvajanja ili zaštite
neposrednog  okruženja  (proizvodni  pogoni,  radionice  i  sl.)  mogu  se  ograđivati  zidanom
ogradom visine do 2,2 m odnosno prema uslovima koje odredi nadležni organ.
Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi ograde
i kapije budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje.
Ograđivanje prema susednim parcelama može se rešiti i živom zelenom ogradom koja se sadi
u osovini granice građevinske parcele ili transparentnom ogradom do visine 2,0 m, koja se
postavlja na međi tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika ograde.
Ograda  može  biti  delom  puna,  providna  ili  delimično  providna  u  skladu  sa  uslovima
postavljanja  –  (prema  ulici,  prema  susedu  i  dr.),  izvedena  od  opeke,  drveta,  metala,
kombinacije materijala i kao živa ograda.
Kolske i  pešačke kapije u sklopu uličnih  ograda po pravilu su iste  visine kao ograda,  sa
krilima  koja  se  moraju  otvarati  ka  unutrašnjosti  parcele,  s  tim  da  mogu  biti  i  posebno
naglašene, oblikovane i obrađene.

6. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU

 Predmetni objekat priključiti na postojeći vodovod i postojeću kanalizaciju u Ul. Nova 2
ispred katastarske parcele 33928/35 K.O. Donji grad,  prema uslovima JKP "Vodovod i
kanalizacija"  iz  Subotice,  Trg  Lazara  Nešića  broj:  I2/14-2-2017  od  dana  09.02.2017.
godine.

 Izgraditi propisno vodomerno okno.
 Protivpožarnu zaštitu objekta rešiti sa javne i interne vodovodne mreže ili aparatima za

suvo gašenje požara, u skladu sa važećim propisima.
 Priključenje planiranog objekata na elektrodistributivnu mrežu vršiće se prema Uslovima

za  projektovanje  i  priključenje  objekta:  Carinski  terminal,  klase  122011,  Subotica,
Privredna zona „Mali Bajmok“ parcela broj 33928/35, K.O. Donji grad, izdatim od strane

 ELEKTROPRIVREDE  SRBIJE,  EPS  DISTRIBUCIJA,  Ogranak  Elektrodistribucija
Subotica  iz  Subotice,  Segedinski  put  22,  br.  87.1.0.0.-D.07.09.-31395-17  od  dana
17.02.2017. godine.

 Planirana je ugradnja tipskog slobodnostejećeg armirano-betonskog postolja (SABP-800)
sa  kablovskom  priključnom  kutijom  (KPK)  tipa  „EV-2P“  i  sa  tipskim  poliesterskim
ormanom  mernog  mesta  (POMM)  pored  postojeće  MBTS-589  u  Subotici.  Takođe  je
potrebno  povezati  odgovarajućim  kablovskim  vodom  podonožje  slobodnih  izvodnih
osigurača u NN bloku MBTS-589 i izvodne osigurače nove KPK, kao i POMM i glavni
razvodni orman (GRO) planiranog objekta.

 Sve elektroenergetske vodove na predmetnom kompleksu rešiti putem podzemnog kabla.
Kablove  ispod  kolovoza  i  betonskih  površina  polagati  u  zaštitnu  cev  ili  kablovicu  sa
rezervnim otvorom. Za kablove iste namene koji se polažu u istom pravcu obavezno je



zadržati zajedničku trasu (rov, kanal). Iznad kabla kod promene pravca i drugih promena
kao i na 50 m ravne linije treba postaviti kablovsku oznaku sa odgovarajućim simbolom.

 Sve  elektromontažne  radove  na  električnoj  mreži  izvesti  u  saglasnosti  sa  važećim
tehničkim propisima i normativima vodeći računa o minimalnim dozvoljenim rastojanjima
izmedju pojedinih instalacija.

 Spoljnu  rasvetu  rešiti  kandelaber  svetiljkama  odgovarajućeg  tipa,  kako  bi  se  dobio
odgovarajući  nivo  osvetljenosti  predmetnog  prostora,  vodeći  računa  o  energetskoj
efikasnosti. Napajanje rasvete rešiti putem podzemnog niskonaponskog kabla.

 Priključenje objekta na distributivnu gasovodnu mrežu se planira na polietilenski gasovod
Ø 90 x 8,2 mm, radnog pritiska 2,5 bar, koji se nalazi u ulici Nova 2, prema Tehničkim
uslovima  za  izradu  Lokacijskih  uslova,  izdatim  od  strane  JKP  „SUBOTICAGAS“  iz
Subotice,  Jovana  Mikića  58,  dana  09.02.2017.  godine  pod  brojem  108-1/2017.  JKP
„SUBOTICAGAS“  će  izdati  Saglasnost  za  priključenje  i  Rešenje  o  odobrenju  na
priključenje tek po dostavljanju popunjenog Zahteva za priključenje objekta pravnog lica.

 Priključenje  predmetnog  objekta  na  javnu  telekomunikacionu  mrežu  vršiće  se  prema
Uslovima za  projektovanje  i  priključenje na EKM (elektronsku komunikacionu mrežu)
Telekoma Srbija za izgradnju poslovne zgrade na katastarskoj parceli broj 33925/35 K.O.
Donji Grad na ukupnoj površini parcele 13.246,00 m2, izdatim od strane „TELEKOMA
SRBIJE“,  REGIJA  NOVI  SAD,  IZVRŠNA  JEDINICA  SUBOTICA,  iz  Subotice,
Prvomajska 2-4, br. 7048-53030/2 J.B. od 13.02.2017. godine.

 Priključenje  pomenutog  objekta  (mesto  priključenja)  na  javnu TK mrežu  planira  se  sa
najbliže postojeće rezreve na predmetnom prostoru, gde je to tehnički i pravno moguće.
Obaveza Investitora je izgradnja kablovske kanalizacije za pristup od predmetnog objekta
do regulacione linije.

 Pri promenama pravca  potrebno je  izgraditi  kablovska okna,  i  povezati  ih kablovskom
kanalizacijom sa potrebnim brojem PE cevi, koje će uključivati i dodatne rezervne cevi za
naknadna proširenja TK mreže.

 TK kablovsku kanalizaciju od predmetne parcele (regulacione linije) do mesta priključenja
gradiće Telekom Srbija.

 Nakon  izgradnje  TK  kablovske  kanalizacije,  potrebno  je  kroz  novoizgrađenu  TK
kablovsku kanalizaciju uvući TK kabel odgovarajućeg tipa.

 Iznad kabla ili kablovske kanalizacije, kod promene pravca i drugih promena kao i na 50 m
ravne linije treba postaviti kablovsku oznaku sa odgovarajućim simbolom.

 Prilikom  izgradnje  planiranih  sadržaja  predviđenih  ovim  Pravilima  građenja  i  drugim
uslovima, potrebno je ispoštovati sve uslove gradnje u odnosu na postojeće infrastrukturne
objekte i istovremeno obezbediti uslove za izgradnju svih novoplaniranih infrastrukturnih
objekata.
 

 Prilikom izvođenja radova strogo voditi  računa o instalacijama. Naročito obratiti pažnju
na instalacije čije trase su obeležene na grafičkom prilogu, ali i o instalacijama čije trase
nisu naznačene na grafičkom prilogu, obzirom da u okviru katastra podzemnih instalacija
ne raspolažemo nikakvim podacima o njima.

 Infrastrukturne objekte koji će biti ugroženi planiranom izgradnjom potrebno je o trošku
Investitora i u dogovoru sa vlasnikom infrastrukturnog objekta izmestiti ili zaštititi.



7. POSEBNI USLOVI 

 Tehnička dokumentacija treba da je izrađena u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara
(“Službeni glasnik RS“ broj 111/2009 i 20/2015). Nije propisana obaveza pribavljanja
uslova u pogledu mera zaštite od požara shodno Obaveštenju  br. 09/31/2 broj 217-
1693/17-1 od 10.02.2017.god. izdatom od strane MUP-Sektor za vanredne situacije-
Odeljenje za vanredne situacije u Subotici.

  O potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, za izgradnju planiranog
objekta, zatražiti mišljenje – odluku nadležnog opštinskog organa – Služba za zaštitu
životne sredine i održivi razvoj, shodno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu
("Službeni glasnik RS" br. 135/2004 i 36/2009).

 U  rešavanju  saobraćajnih  površina,  prilaza  objektu  i  drugih  elemenata  uređenja  i
izgradnje  primeniti  odredbe  Zakona  o  sprečavanju  diskriminacije  osoba  sa
invaliditetom  („Sl.  glasnik  RS”  br.  33/2006)  i  Pravilnik  o  tehničkim  standardima
planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje
i  pristup  osobama  sa  invaliditetom,  deci  i  starim  osobama  ("Sl.  glasnik  RS",  br.
22/2015).

 Prilikom izrade tehničke dokumentacije neophodno je usklađivanje sa pravilnikom o
tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima
(Sl.list  SFRJ  31/81,49/82,29/83,  21/88,  52/90)  radi  obezbeđenja  zaštite  od
maksimalnog očekivanog udara od 7 MCS.

 Planirani objekat u skladu sa namenom je potrebno projektovati na način kojim mu se
obezbeđuju propisana energetska svojstva.

 Prilikom  izrade  tehničke  dokumentacije  potrebno  je  pridržavati  se  svih  tehničkih
uslova i podataka za priključenje objekta na infastrukturu i drugih uslova propisanih
zakonom i iste ugraditi u tehničku dokumentaciju.

8.  podaci  o  postojećim  objektima  na  parceli  koje  je  potrebno  ukloniti:  nema  objekata
planiranih za rušenje.

9. definisan pristup javnoj saobraćajnoj površini: Kompleks ima obezbeđen pristup sa  k.p. br.
33928/7  K.O.  Donji  grad.  Priključak  i  prilazni  put  izgraditi  u  skladu  sa  Saobraćajno-
tehničkim uslovima br. II-05/2-344-29/2017 od 17.02.2016.god. izdatim od strane Javnog
preduzeća za upravljanje putevima,  urbanističko planiranje i stanovanje, Subotica.

 Ovi uslovi su za izradu projekta za građevinsku dozvolu.
  Lokacijski uslovi važe 12 meseci od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske

dozvole izdate u skladu sa ovim uslovima.

  Sastavni deo ovih lokacijskih uslova je Idejno rešenje br. EN-1534 od 31.01.2017.god.
izrađeno od strane "NORTH Engineering" d.o.o., Subotica, Park Rajhl Ferenca 7  i  grafički



prilog  iz  Pravila  građenja  br.  307-18/17,  izrađenih  od  strane  Javnog  preduzeća  za
upravljanje putevima,  urbanističko planiranje i stanovanje, Subotica.

 
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:
Protiv ovih Lokacijskih uslova može se izjaviti prigovor u roku od tri dana od dana prijema
istih, putem ovog Sekretarijata, Gradskom veću Grada Subotice, taksirano sa 123,00 dinara
prema tarifnom broju 3. tačka 3.  Odluke o lokalnim administrativnim taksama ("Službeni list
grada Subotice", br. 3/2012 i 55/2012).
Oslobođeno je od plaćanja takse na osnovu člana 12. Odluke o lokalnim administrativnim
taksama ("Službeni list grada Subotice", br. 3/2012 i 55/2012).

Dostavljeno :
1.Podnosiocu zahteva
2.Evidenciji ove službe
3.Arhivi
4. Ogranak Elektrodistribucija Subotica
5. JKP «Vodovod i kanalizacija»
6. Telekom Srbija
7. JKP „Suboticagas“
8. Javnog preduzeća za upravljanje putevima, 
    urbanističko planiranje i stanovanje, Subotica.

                      Sekretar
         Zoran Ćopić,dipl.pravnik
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SluZba ramoja i proj ektovanja
Broj: I2114-2-2017
Dana: 09.02.2017.

Predmet:

Republ ika Srbij a; Autonomna Pokraj ina Vojvod ina

Grad Subotica; Gradska Uprava; Sekretarijat za gradevinarstvo

Odsek za sprovodenje objedinjene procedure

Trg Slobode br. 1;24000 Subotica

Broj : ROP-SUB-2 I 89 -LOC-I 12017

USLOU ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUCNNTN

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (sl. gl. RS, br. 72109,81/09 - ispravka, 64110 odluka
rJS,24l1l i 121112,42113 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US,l32ll4 i l45ll4),Zakon
o vodama (Sl. gl. RS, br. 3012010,9312012 i 101/2016), Odluka o javnoj kanalizaciji (Sl. l. Gr. Su.

2912015), Odluka o snabdevanju vodom (Sl. l. Gr. Su. 24114) i na osnovu dostavljenog zahteva JKP

"Vodovod i kanalizacija" Subotica daje tehnidke uslove za izradu Lokacijskih uslova za izgradniu
poslovne zgrade, na k.p. 33928135 k.o. Donji grad u Subotici.

voDovoD

Postojede stanje:
Na predmetnoj lokaciji u ulici Nova2 ispred katastarske parcele 33928135 k.o. Donji grad u

Subotici postoji javni vodovod. Javni vodovod je od polietilen cevi sa nominalnim prednikom DN I 10. U

v4

I ta

1) broj katastarske parcele i naziv
katastarske opStine:

k.p.33928135
k.o. Donjigrad

2) povr5ina katastarske parcele 13.246,00 m2

3) oznadenje klase inamene objekta B; l220ll - Zgrade koje se upotrebljavaju za poslovne svrhe,

administrativne i upravne svrhe

4) bruto povr5ina objekta 271,83 m2

l lnvestltora:

lme investitora: GRAD SUBOTICA

Adresa investitora: Trg Slobode l, Subotica



ulicinadsloj iznad javnog vodovoda je u rasponu od 1,0 m do 1,3 m.
Situacija vodovoda je data u prilogu I ..

Za projektovanje i prikljudenje uvaZuju se slede6i
Tehniiki uslovi:

1. Prikljudni vod se spaja sa javnom vodovodom u ulici Nova2 ispred katastarske parcele 33g2g/35
k.o. Donjigrad.;

2. J.K.P. ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica na mestu prikljudka na javni vodovod obezbeduje
pritisak P'"k,d"': 1.6 bara i kapacitet Q,*,ou'= 2.0lls pri maksimalnoj dasovnoj potro5nji.;

3. Prikljudni vod duZine 19 m se izvodi od polietilen cevi nazivndg-spoljnjlg prednika 63 mm.
Prikljudnim vodom smatra se cevovod od javnog vodovoda do vodomemr Sut t., koja se gradi na
parceli objekta i moZe biti udaljena najvi5e 5,0 m od regulacione linije. Upravan je na javni
vodovod i bez vertikalnih lomova.;

4. Vodomerni Saht predvideti vodonepropusan i statidki stabilan. Unutrasnje dimenzije Sahta
odrediti na osnovu dimenzije vodomera, zatvarada i potrebnih cevnih komada. Minimalna
unutra5nja dimenzija vodomernog Sahta je 2.00 m*1.40 m*1.40 m (po pravcu prikljudka * Sirina* dubina). U vodomernoj Sahti ugraditi penjalice ili metalne merdevine. Poklopac na vodomernoj
Sahti treba da bude minimalnog svetlog ofvora 600 mm i adekvatne nosivosti p...u
saobra6ajnom opteredenju koji se u toj zoni planira.;

5. Vodomer smestiti u vodomerni Saht. Za ugradnju se predvida Insa VWV -S3 kombinovani
vodomer nazivnog prednika 50/20 mm.;

6' Vodovodna mreLa u protivpoZarnoj za5titi objekata moZe sluZiti kao jedan mogu6 imor za
snabdevanje vode a ne za direktno snabdevanje vodom unutra5njih protivpoZarnih potreba
objekata.;

1. Preduslovi za podno5enj e zahteva za prikljudenje na vodovodnu mreZu su:
' utvrdivanje usaglasenosti faktidkog stanja na terenu sa ovim uslovom;
' potpisivanje i izmirenje obaveza iz ugovora o prikljudenju na javnu vodovodnu mreZu, uslovima

prikljudenja i isporuke vode za pi6e zakljudenog izmedu korisnika usluge odnosno podnesioca
zahteva i JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica;

' dobijanje odobrenja za raskopavanje i regulaciju saobra6aja od strane:. JP za upravljanje putevima urbanistidko planiranje i stanovanje,o Gradska uprava, SluZba za gradevinarstvo,
o i Gradska uprava, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraiaj.
' U zimskom periodu ovo Odobrenje sadrZi posebne uslove o nadinu izvrsenja posla.;

8. Rok za prikljudenje je 15 dana - u zakonski odredenom roku nakon podnosenja Zahteva za
priklj udenj e NadleZnom organu. ;

9' Naknada za prikljudenje na javnu vodovodnu mreZu na dan izd,avanja ovog uslova za
projektovanje i prikljudenje iznosi: 240,112.20 RSD bez PDV-a. Navedeni iznoJ naknade za
prikljudenje je projektovan prema vaZeiim cenovniku za eksterne usluge. Iznos naknade se moZe
menjati u skladu sa Odlukom nadleZnog organa o promeni cene za eksterne usluge, u koje
izmedu ostalih spada inaknada za prikljudenje. Konadan radun zaimedene radove ii se izdati
na osnovu stvarno izvedenih kolidina. ;

10. Investitorje u obavezi daizgradi Saht za vodomer i unutraSnju vodovodnu mreZu objekta.
I l. J.K.P. ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica izvodi prikljudak i ugracluje vodomer.

KANALIZACIJA

Postoje6e stanje:
Na predmetnoj lokaciji u ulici Nova2 ispred katastarske parcele 33928135 k.o. Donji grad u

Subotici postojijavna kanalizacija. Javna kanalizacija je od PVC cevi sa nominalnim prednikomDN SOO.
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Situacija kanalizacije je data u prilogu 1..

Za projektovanje i prikljudenje uvaZuju se slede6i
Tehniiki uslovi:

1' Prikljudni vod se spaja sa javnom kanalizacijom u ulici Nova2 u postoje6u Sahtu, ispred
katastarske parcele 33928/35 k.o. Donji grad. Dubina Sahte javne kanalizacijl ispred predmetne
parcele je 2,64m (KT-KDC).;

2' Maksimalna dozvoljena kolidina upu5tanja atmosferskih voda u javnu kanal izaciju sa predmetne
povrSine je 1.00 l/s/ha.;

' U sludaju produkovanja vedih kolidina atmosferskih voda za upustanje u mreZu, potrebno je
projektovati retenzij u.

3' Prikljudni vod duZine l0 m se izvodi od PVC cevi nazivnog-spoljnjeg prednika 200 mm.
Prikljudni vod po.dinje na mestu spoja sa javnom kanalizacijor u ruuriuu;; u prvoj revizionoj
Sahti. Maksimalni.nagib dna prikljudkaje l0%o ka Sahti na uiidnoj kanalizaciji. vertitatni polozg
prikljudka uskladiti sa postojedim ulidnim vodovima. Na svakom horizontalnom i vertikalnom
lomu prikljudka predvideti revizioni Saht istog re5enja kao i prvi revizioni Saht. predvideti
vodonepropusan spoj prikljudka i zida Sahte.;

4' Prikljudni vod se smatra od javne kanalizacije do prve revizione iahte, odnosno do regulacione
linije. Prva reviziona Sahta moze biti udaljena do i m od regulacion" iini;.. prvi revizioni saht
projektovati vodonepropusan i statidki stabilan. Dimenzije uskladiti sa iredvidenim nadinom
izgradnje. Minimalni unutra5nji prednik Sahta je 0,4 m. <ikui, i poklopac predvideti nazivnog-
svetlog prednika minimalno 400 mm, nosivosti prilagodenoj lokaciji Sahta, odnosno nosivosti
usaglaienoj sa predvidenom klasom saobraiajnog opteie6enja.;

5' Investitor je u obavezi da izgradi prvi revizioni Safri i kanalizacionivod sa revizionim Sahtovima
od prvog revizionog Sahta do objekta.;

6. JKP Vodovod i kanalizacija Subotica izvodi prikljudak.;
7. Preduslovi za podno5enj e Zahteva za prikljudenje na kanalizacionu mreZu su:
' utvrdivanje usaglasenosti faktidkog stanja na terenu sa ovim Uslovom;
' potpisivanje i izmirenje obaveza iz ugovora o prikljudenju na javnu kana\izacionu mreZu,

zakljudenog izmedu korisnika usluge odnosno podnesioca zahteva i JKp Vodovod i
kanalizacij a, S ub oti c a;

' dobijanje odobrenja za raskopavanje i regulaciju saobradaja od strane:
" JP zaupravljanje putevima urbanistidko planiranje i stanovanje,
" Gradska uprava, SluZba za gradevinarstvo,

' i Gradska uprava, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraiaj.
" U zimskom periodu ovo Odobrenje sadrZi posebne uslove o nadinu izvrSenja posla.

8' Rok za prikljudenje je l5 dana - u zakonski odredenom roku nakon podno5enja Zahteva
za prikljudenje NadleZnom organu. ;

9. Naknada za prikljudenje najavnu kanalizacionu na dan izdavanjaovog uslova za projektovanje i
prikljudenje iznosi: 86,806.00 RSD bez PDV-a. Navedeni iinos naknade za prilljudenje je
projektovan prema vaLedim cenovniku za eksterne usluge. Iznos naknade se moZe 

-menjati-u

skladu sa odlukom nadleZnog organa o promeni cene zaiksterne usluge, u koje izmedu ostalih
spada i naknada za prikljudenje. Konadan ralun za izvedene radove 6e se lzdati na osnovu
stvarno izvedenih kolidina. ;

10. Na osnovu dlana 99. Zakona o vodama obavezno vr5iti merenje kolidine i vrsiti ispitivanje
kvaliteta otpadnih voda.;

11. U sludaju da kvalitet vode prelazi maksimalno dozvoljene koncentracije zagaduju6ih parametara
potrebno je:

' izgraditi adekvatni ureclaj za redukciju zagadujudih parametara koji prelaze zadatevrednosti,
' da obezbedi merenje protoka pre i posle redukcije zagaclujuiih paiametara,
' da obezbedi moguinost utvrdivanja vrednosti emisije zagadujuiih materija za otpadne vode pre i
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posle redukcije parametara.
12' Kvalitet izlaznih otpadnih voda u revizinoj Sahti mora da zadovoljava kiterijume (MDK)

vrednosti Uredbe o granidnim vrednostima ernisije zagaduju6ih mateiija u voae i rokovima za
lilh:tg dostizanje (sl. glasnik RSi'br. 67/2011, ntzoti i ilzotol i odtuke o javnoj kanatizaciji(Sl. l. Gr. 5u.29/2015) Tabela 1..;

13' Re5enje merenja protoka.defini5e projektant po pravilima struke u zavisnosti od vrste tedenja u
. . kanalizacionoj cevi (gravitaciono ili pod pritiskom).
l4' U sludaju da kvalitet vode prelazi maksimalno dozvoljene koncentracije zaga<luju6ih parametara

Idejni projekat ili projekat za Gradevinsku dozvolu treba da sadrZi i uit"g;ituciju budu6ih
otpadnih voda pre i posle tretmana nastalih otpadnih voda.

Prilozi:

. Situacija vodovoda i kanalizacije - prilog br L

' Granidne vrednosti emisije zagaduju6ih materija - Tabera 1.

"Vodovod i kanalizacija" Subotica

Raj5li A dor, dipl.gratt.inZ.
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Tabela 1.

lilikategonje:agadujutihmaterua:a I --_'-- ; ...
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l

4. .1r,,...__,
uKupnl neorganski azot '.^il1 120uKupnl neorganski azot ]mdl
(NH4-N, NO3-N, NO2-N) 

|

)120

5. Ukupni azot
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r00(D
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1. e materije nuf.on f O l.g/f 1 
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io.
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15.
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25.

26.

27.

28.
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JJ.
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GRADSKA UPRAVA 
Sekretarijat za gra|evinarstvo 

 

Наш број: 87.1.0.0.-D.07.09.-31395-17  TRG SLOBODE 1  

Ваш број: IV-05-353-3-33/2017  24000 SUBOTICA  
    
 

 
Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ogranak 
Elektrodistribucija Subotica је размотрило захтев примљен дана 07.02.2017 подносиоца 
захтева GRAD SUBOTICA, SUBOTICA, TRG SLOBODE br. 1 . На основу члана 31. Став 1 
Одлуке о основама унутрашњег организовања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, број: 9110-
02-542-15 од 12.06.2015. године, у скалду са одредбом члана 140. Закона о енергетици 
("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи ("Сл.  гласник РС" бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбом о условима 
испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13) и Правила о раду 
дистрибутивног система  ("Сл. гласник РС" бр. 8/10), доносе се 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

објекта: Carinski terminal, klase 122011, SUBOTICA, Privredna zona "Mali Bajmok" 
parcela broj 33928/35, K.O. Dowi grad. 
У складу са Зaконом о енергетици, оператор дистрибутивног система електричне енергије  
(у даљем тексту ОДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове 
прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове 
прикључења.  
Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место 
разграничења одговорности над објектима између ОДС и корисника система. 
Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се 
налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се 
обавља испорука електричне енергије. 
Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.  
Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца 
физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења 
одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење 
технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај. 

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је Ogranak Elektrodistribucija 
Subotica, у складу са чланом 141. Закона о енергетици (Сл. гласник РС" бр. 145/14). 

На основу увида у идејно решење бр. EN-1534 од 01.2017, копију плана за катастарску 
парцелу и извод из катастра водова, дају се ови услови . 

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак 
Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV 

Одобрена максимална  снага:  120 kW        
Фактор снаге: изнад 0,95 
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Опис простора за смештај прикључка објекта (обавеза странке): Instalaciju objekta 
prilagoditi za prikqu~ewe u ormanu mernog mesta POMM PI-1/b, na betonskom temequ 
SABP 800 ugraditi pored postoje}e MBTS-589. 
Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: Za 
za{titu od napona dodira koristiti "TN-C-S" sistem (Ud< 50V). 

Услови постављања инсталације у објекту иза прикључкa (обавеза странке):  
Заштитне уређаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним осигурачима 
на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.  
Уколико странка жели да обезбеди непрекидно напајање својих уређаја у случају квара, 
неопходно је да као алтернативно напајање обезбеди могућност агрегатског напајања своје 
опреме, под условом да се, претходном обавезном уградњом одговарајуће блокаде, напон 
агрегата не пласира у мрежу дистрибутивног система електричне енергије „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд. 

2. Технички опис прикључка 
Врста прикључка: individualni 
Карактер прикључка: trajni 
Место прикључења објекта: merni orman, iza mernog ure|aja 
Место везивања прикључка на систем: 0,4 kV sabirnice u NN bloku MBTS-589 u Subotici, 
izgra|ene na osnovu Ugovora o izgradwi nedostaju}ih EEO br. 07.09.3.30.4-296578/3-15 od 
18.12.2015. godine. 
Опис прикључка до мерног места:  
- Ugradwa slobodnostoje}eg armirano-betonskog postoqa, tipa SABP 800, sa kablovskom 
prikqu~nom kutijom (KPK), tipa "EV-2P", na lokaciji pored portala postoje}e MBTS-589. 
- Izgradwa N.N. kablovskog voda, sa kablom tipa PP00-A 4h150mm2, od podno`ja slobodnih 
izvodnih osigura~a u NN bloku MBTS-589 do podno`ja osigura~a u novoj KPK. 
Опис мерног места: Ugradwa poliesterskog ormana mernog mesta, tipa POMM PI-1/b, sa 
kompletnom niskonaponskom mernom grupom sa GPRS/GSM modemom (poluindirektno 
merewe) i strujnim mernim transformatorima (SMT), prenosnog odnosa 200/5 A/A, na 
betonsko postoqe SABP 600 
Мерни уређај:  
- Trofazno trosistemsko brojilo aktivne i reaktivne energije, dvotarifno sa 
pokaziva~em maksimuma sa GPRS/GSM modemom, nazivnog napona 400 V i klase ta~nosti 1, 
reaktivno klase 3. 
- Tri strujna merna transformatora (SMT), klase ta~nosti 0,5. 
Управљачки уређај: U sklopu mernog ure|aja 

Мерни уређај: 
Бројило активне електричне енергије мора бити најмање класе тачности 1, односно индекса 
класе В, 3x230/400 V, 5 А. Бројило реактивне електричне енергије мора бити најмање класе 
тачности 3.  
Преносни однос струјних трансформатора за мерење до оптерећења од 120 (kW) мора да 
буде 200/5 А/А, при чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку струју. 
Класа тачности мерних трансформатора за мерење количине енергије на једној мерној 
групи може да буде најмање класе 0,5. 
Заштитни уређаји:  
- Nazivna struja glavnih osigura~a u KPK treba da je 2h3h100A. 
- Nazivna struja izvodnih osigura~a u NN bloku MBTS-589 treba da je 3h250A 

3.  Услови испоруке електричне енергије 

Место предаје електричне енергије: merni orman, iza mernog ure|aja. 
Услови и квалитет испоруке електричне енергије дефинисани су Законом о енергетици 
("Сл. гласник РС", број 145/14), Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном 
енергијом ("Сл. гласник РС", бр. 63/13), Правилима о раду дистрибутивног система  
("Сл. гласник РС", број 8/10) и другим техничким прописима. 

4.  Основни технички подаци о дистрибутивном систему на месту прикључења 

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се: 
 једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s, 
 земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5 s, 
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 на изводима 20 kV у ТС 110/20 kV/kV се примењује аутоматско поновно укључење 
(АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом 
(трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења 
после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан 
квар, заштита извршава трајно искључење 20 kV извода, након чега се приступа 
локализацији квара и његовом отклањању. 

Уколико странка радом својих уређаја проузрокује изобличење синусоиде напона и струје, 
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ogranak Elektrodistribucija Subotica ће странци 
обуставити испоруку елeктричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи. 

5.  Накнада за прикључење 

Процењена накнада за прикључење на дан 17.02.2017 године и износи:  

1 Tрошкови прикључка: 410.615,00 РСД. 

2 Део трошкова система насталих због прикључења објекта: 0,00  РСД. 

T8 Укупно (без обрачунатог ПДВ): 410.615,00  РСД. 

На основу Методологије о критеријумима о начину одређивања трошкова на систем преноса 
и дистрибуције електричне енергије („Сл. Гласник РС“ бр.77/12), Странци се умањују 
целокупни трошкови приступа систему на основу Уговора о изградњи недостајућих ЕЕО 
бр.07.09.3.30.4-296578/3-15 од 18.12.2015. године. 

6.  Рок за изградњу прикључка 

Рок за изградњу прикључка је 150 dana по измирењу финансијских обавеза из уговора о 
пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије закљученог 
између инвеститора и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ogranak 
Elektrodistribucija Subotica којим се дефинишу права и обавезе уговорних страна.  
Завршетак радова из претходног става се продужује у случају више силе или неповољних 
временских услова за грађевинске и електромонтажне радове и то за онолико дана, колико су 
такве околности трајале. 
У наведени рок нису урачунати зимски месеци када је на снази забрана раскопавања 
површина јавне намене, утврђена одлуком јединице локалне самоуправе. 
Рок прикључења је 8 дана од дана испуњења услова утврђених одобрењем из члана 140. 
Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), уз услов да је претходно окончана 
изградња прикључка.  

7.  Захтев за прикључење 

Захтев за прикључење упућује надлежни орган. 
По захтеву надлежног органа „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ogranak 
Elektrodistribucija Subotica, издаје одобрење у складу са чланом 140. Закона о 
енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14) које садржи и коначни обрачун трошкова 
прикључења, за који ће се у случају одступања у односу на уговорену вредност закључити 
анекс уговора из тачке 8. 

8.  Додатни услови за прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне 
енергије 

Закључивање уговора о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне 
енергије између инвеститора и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 
Ogranak Elektrodistribucija Subotica  најкасније 10 дана од издавања грађевинске 
дозволе. 

Прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је могуће по испуњењу 
свих услова из одобрења и осталих услова из члана 145. Закона о енергетици ("Сл. гласник 
РС" бр. 145/14). 

9.  Додатни услови за грађење објекта са образложењем  

 Нема додатних услова. 
   

10. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова 
издатих у складу са њима. 
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11. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ogranak 
Elektrodistribucija Subotica  само уколико у целости, у истоветној и идентичној 
садржини чине саставни део локацијских услова. 

12.  Обавеза накнаде за прикључење прописана је Законом о енергетици ("Сл. гласник РС" 
бр. 145/14), а обрачун накнаде извршен је у складу са Методологијом за одређивање 
трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије 
("Сл. гласник РС", бр. 77/12). 

 

 

Доставити : Direktor 
1. Наслову;  
2. Служби за енергетику;  
3. Писарници. Stevan Baki}, dipl.ek. 
  
 

М.П. 









 

 

 
Београд, Таковска 2                                                                   

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 
 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:  7048-53030/2                                                                                                                  
ДАТУМ:  13.02.2017. 
ИНТЕРНИ БРОЈ: 
БРОЈ ИЗ ЛКРМ:  71 
РЕГИЈА НОВИ САД 
ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА СУБОТИЦА 
ПРВОМАЈСКА 2-4 24000 СУБОТИЦА 

 

  

 
 Град Суботица 

Секретаријат за грађевинарство 
Одсек за спровођење обједињене процедуре 

Трг Слободе бр.1 
24000 Суботица 

ПАК: 450489 
 
 

ПРЕДМЕТ: Услови за прикључење пословне зграде на к.п. 33928/35 К.О. Доњи 
Град у Суботици 

ВЕЗА: Ваш допис IV-05-353-3-33/2017 од 06.02.2017. 

ВЕЗА са АПР-ом: ROP-SUB-2189-LOC-1/2017 

ИНВЕСТИТОР: Град Суботица  

 

Поступајући по захтеву број IV-05-353-3-33/2017 од 06.02.2017. а у складу са Законом 
о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама “Службени гласник РС” број 
62/14, Законом о планирању и изградњи “Службени гласник РС” број 132/2014 и 
145/2014, Правилника о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и 
начину извођења радова приликом изградње објеката “Службени гласник РС” број 
16/12, Правилника о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће 
инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, 
припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње 
пословних и стамбених објеката, “Службени гласник РС” број 123/12, Уредбе о 
одређивању услова за пројектовање и прикључење који се обавезно прибављају у 
поступку издавања локацијских услова, као и о садржини, поступку и начину 
издавања услова за пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења и 
садржини, поступку и начину издавања локацијских услова, а у циљу заштите ЕК 
објеката Извршне јединице Суботица, Предузећа за телекомуникације “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” 
А.Д. БЕОГРАД, након извршеног прегледа достављене техничке документације издаје: 

 

У С Л О В Е   З А   П Р О Ј Е К Т О В А Њ Е 

И   П Р И К Љ У Ч Е Њ Е  



 

 

 
 
 

 
 

услови за прикључење на ЕКМ (електронску комуникациону мрежу)  Телекома Србија 

за изградњу пословне зграде на катастарској парцели број 33928/35 К.О. Дољи Град 
на укупној површини парцеле 13.246,00 м2 су: 

 

- Објеката ће бити прикључен на ЕК (електронске комуникационе) мрежу у Суботици. 
- Потребно је да обезбедите ККП (кабловску канализације за приступ) од приступне тачке 

парцеле (PTP дато у ситуацији) тј. од постојеће регулационе линије до новог планираног 
објекта имплементацијом PEHD цеви од 1XØ110mm и новим монтажним окнима (NMO1 
и NMO2). У графичком прилогу је уцртана приближна позиција постојећи и планираних 
цеви и каблова. 

- Нова монтажна окна (NMO1 и NMO2) треба предвидети димензије 60x60x100 цм (дужина 
x ширина x висина (дубина)). Окно треба да су лаким или тешким металним поклопцем, 
у зависности од тога да ли се налази у тротоару или у коловозу, респективно. На горњу 
бетонску плочу надзидати два реда опеке око □ отвора мин дим.600x600 мм на које ће 
се ставити поменути поклопац. Поклопац мора имати ознаку „Телефон“. При извођењу 
радова на изградњи нових окана водити рачуна о нивелацији терена, тј. да горња 
највиша тачка поклопца буде усклађена са коначним стањем простора и околине. Нови 
телекомуникациони привод тако планирати да он не долази испод планираног објекта и 
да при томе задовоље прописане удаљености (тј. хоризонтална удаљеност код 
паралелног вођења између најближег ЕК кабла и најближег планираног објекта мора да 
износи најмање 0,5м, вертикало укрштање није дозвољено). 

- Потребно је предвидети коридор за телекомуникационе и енергетске каблове до будућу 
РБС (радио базну станици) који се планира изградити на предметној к.п. 33928/35 Доњи 
Град (приближна планирани коридор и локација РБС је дата у ситуацији и приказана је 
са црвеном линијом). 

- Пројектом електронске комуникационe мрежe генеричког каблирања (оптичким ЕК и 
бакарним ЕК кабловима) предметног објекта обавезно предвидети мрежу инсталационих 
канала  и инсталационих цеви довољних пречника, од тачке разграничења спољне 
електронске комуникационе мреже за приступ оператора и електронске комуникационе 
мреже зграде, до терминалне опреме, као и сву активну и пасивну опрему која омогућава  
пријем и коришћење: 
   

 услуга информационих и комуникационих технологија,  

 услуга (радио)дифузне и комуникационих технологија и опционо 

 услуга управљања, надзора и комуникације уређајима/системима у згради  
 

а у складу са Правилником о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће 
инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, 
припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње 
пословних и стамбених објеката објављеном у „Службеном гласнику Републике 
Србије“ бр. 123/2012,  дана 28.12.2012.год. и према Упутству о реализацији 
техничких и других захтева при изградњи електронске комуникационе мреже и 
припадајућих средстава у стамбеним и пословним објектима Републичке агенције 
за електронске комуникације  Рател - јан. 2013. 

„Телеком Србија“ а. д. записником о извршеном прегледу потврђује да су инсталације 
функционално исправне за пружање услуга електронских комуникација: говора, 
телевизије (IPTV) и интернетa (BB) по истим. 

 

 



 

 

 
 
 

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 
техничких карактеристика постојећих ЕК објеката и каблова, ни до угрожавања 
нормалног функционисања ЕК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан 
приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних 
интервенција; 

 
За не поступање  по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну 
одговорност; 

 
2.   Најкасније 8 (осам) дана пре почетка било каквих радова у близини ЕК објеката 

ОБАВЕЗНИ сте да се писмено обратите Извршној јединици Суботица или на факс  
број 024/551-999, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног 
органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). Приликом 
извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за 
телекомуникације “Телеком Србија” а. д. Пре почетка извођења радова потребно је, 
у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија,“ извршити идентификацију и 
обележавање трасе постојећих подземних ЕК каблова у зони планираних радова (по 
потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај и 
дубина и дефинисали коначни услови заштите ЕК каблова. За све потребне 
информације, можете се обратити на тел. бр. 024/415-0400 или на факс. 024/551-999. 
Контакт особе у вези каблова приступне месне ЕК мреже (бакарни ЕК каблови) је 
Мудри Растислав,  тел. 024/576-575 или 064/6522-125 а за каблове транспортне 
мреже (оптички ЕК каблови) је  Александар Ђорђевић, инж. 024/415-0400 или на 
064/6522-167. Због значаја ЕК мреже, наглашавамо да је обавезно присуство 
представника „Телеком Србија“ а.д. Београд, ИЈ Суботица при извођењу 
радова у близини ЕК објеката у Суботици. 

 
3.   Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе 

у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ЕК објеката и 
каблова;  

 
4. Заштиту и обезбеђење постојећих ЕК објеката и каблова треба извршити пре почетка 

било каквих грађевинских радова и преузети све потребне и одговарајуће мере 
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика постојећих ЕК 
каблова; 

 
5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ЕК објеката и каблова вршити 

искључиво ручним путем, без употребе механизације и уз предузимање свих 
потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.); 

 
 

6. У случају евентуалног оштећења постојећих ЕК објекта и каблова или прекида ЕК 
саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком 
Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и 
накнаду губитка услед прекида саобраћаја); 

 
7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију 

трасе - локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да 
промене пријави и затражи измену услова; 

 
8. Услови за пројектовање важе све време важења локацијских услова издатих у складу 

са њима, односно до истека важења грађевинске дозволе; 
 

9. Ови услови за пројектовање и траса ЕК објеката морају бити уграђени у Главни 
(Идејни) пројекат. Приликом израде главног пројекта обавезно је поштовање свих 
важећих прописа из области електронске комуникације. 



 

 

 
 
 

 
 
С поштовањем, 

 Координатор ИЈ Суботица  
 

     _____________________________         
  Илија Марков, M.Sc.   
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1. Ситуација постојеће трасе EК инфраструктуре Телеком Србија (1 лист.)....................................................................................x1 
2. Фактура (1 лист)…………………………………………..…………………………………………………………………………………..… x1 



NMO1

1-
12

PN3/PTP

i podz. nastavkom

PI

PN

Legenda:

PKO 

 podz. nastavkom u post. kablovskojPN

Naziv objekta i mesto izgradnje:

Overava: Paraf:

Paraf:

Pregledao:

Delovodni broj:

13.02.2017.

Razmera: :

Paraf:

Obradio:

53030/1 11 : 1000

Datum:

Ilija Markov, M.Sc.

Situacija TK trase

janosb
Potpis



 Страна 1 од 1 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА        
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за ванредне ситуације 
Одељење за ванредне ситуације у Суботици 
09/31/2 број 217-1693/17-1  
Дана, 10.02.2017. године 
ROP-SUB-2189-LOC-1/2017 
Ул. Сегедински пут бр. 45 
Суботица 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
Градска Управа 
Секретаријат за грађевинарство 
Суботица, Трг слободе бр.1 

 
 

ПРЕДМЕТ: Обавештење  
 
Веза: Ваш захтев бр. IV-05-353-3-33/2017 од 06.02.2017. године  
 

Одељење за ванредне ситуације у Суботици извршилo је преглед захтева и идејног 

решења достављеног овом органу у име „ГРАД СУБОТИЦА“ из Суботице, Трг слободе бр.1, 
у поступку издавања локациjских услова на основу усаглашеног захтева у оквиру обједињене 

процедуре електронским путем, за издавање услова у погледу мера заштите од пожара, у складу 

са чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15), за 
изградњу пословне зграде – царинског терминала – 1. фаза, у привредној зони „Мали 

Бајмок“, у Суботици, на к.п. број 33928/35 К.О. Доњи град и утврдила да за предметну 

изградњу није прописана законска обавеза прибављања сагласности на техничку 

докуменатацију утврђена чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09 

и 20/15), па сходно томе није прописана ни обавеза прибављања услова у погледу мера заштите 

од пожара сходно чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима.   
 
 
                       

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА   
                                      

                    главни полицијски саветник  
                             Илија  Деспотовић        

 









 

 

 
1. PLANSKI OSNOV 
 
Pravila građenja i drugi uslovi za izgradnju poslovnog objekata izrađuju se u skladu 

sa Planom detaljne regulacije za deo prostora M.Z. “Mali Bajmok” namenjen za 
komercijalne funkcije na potezu južno od magistralnog puta M-17.1 Subotica-Sombor u 
Subotici. („Službeni list grada Subotice br.3/12“) 
 
 

2. PODACI O LOKACIJI 
 

- građevinska parcela za gradnju je broj  33928/35  K.O. Donji grad 
- površina parcele je  13246.00 m² 
- pristup na parcelu je iz ulice na parceli 33928/7 K.O. Donji grad (na 

grafičkom prilogu označena kao ulica Nova 2.) 
 

Prema navedenom planu, predmetna lokacija se nalazi u delu bloka broj F koji je, 
namenjen KOMERCIJALNO-POSLOVNIM FUNKCIJAMA I PRIVREDI  i na istoj je 
dozvoljena izgradnja planiranog objekta. 
 
 

3. PRAVILA GRAĐENJA 
   
-  Na parceli broj 33928/35 K.O. Donji grad se planira izgradnja poslovnog objekta  - 

carinskog terminala. Carinski terminal predstavlja saobraćajno logistički objekat u kome 
se obavlja delatnost carinskog nadzora u skladu sa postupcima i pravilima koji se 
primenjuju na robu koja se uvozi ili izvozi u režimu slobodne zone. Položaj planiranog 
objekta i saobraćajnice pikazani su na grafičkom prilogu. 

 
Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi 

 
Na prostoru u granicama Plana u skladu sa namenom utvrđenom GP-om 

KOMERCIJALNO-POSLOVNI SADRŽAJI, u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je 
građenje sledećih objekata: 

- POSLOVNI objekti u koje su uključeni i objekti servisno-uslužnih delatnosti (npr. 
stanice za snabdevanje gorivom, praonice vozila..) kao i komercijalni objekti tipa 
robno-tržnih centara, veleprodajnih objekata. 

- POSLOVNO-PROIZVODNI objekat  
- POSLOVNO-SKLADIŠNI objekat  
- PROIZVODNO-SKLADIŠNI objekat (robno transportne usluge, skladištenje i sl.) 
- POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADIŠNI objekat  
- DRUGI objekti na parceli, u sklopu planiranih poslovnih kompleksa mogu se graditi i 

drugi objekti koji su neophodni za obavljanje osnovne delatnosti i to: administrativno 
upravne zgrade, otvorena i zatvorena skladišta, komunalni objekti, kao i objekti 
javne namene npr. sportsko - rekreativni objekti. 
 
 
 



 

 

Uslovi za obrazovanje građevinske parcele 
 

Parcela za izgradnju mora da zadovolji sledeće: 

Minimalna veličina parcele za izgradnju poslovno-komercijalnih, poslovno-
skladišnih, robno-transportnih kao i servisno-uslužnih objekata unutar prostora 
obuhvaćenog Planom je 1500 m², dok se maksimalna veličina ne uslovljava. Minimalna 
širina uličnog fronta je 30 m. Uslov je da se takve parcele ne smeju dalje deliti tj. Ne 
dozvoljava se njihova deoba niti usitnjavanje.  

Veličina parcele namenjene za izgradnju svih navedenih, predmetnih objekata mora 
biti dovoljna da primi sve sadržaje koji su uslovljeni konkretnim tehnološkim procesom, kao 
i prateće sadržaje uz obezbeđivanje propisanih indeksa zauzetosti zemljišta. 
 
 Dozvoljeni indeks zauzetosti građevinske parcele 
 

Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti varira u zavisnosti od namene objekata koji su 
planirani za gradnju na istom, a zatim i od oblika, veličine i dubine bloka, odnosno veličine 
građevinske parcele uz uslov optimalnog i racionalnog korištenja prostora bloka i 
uvažavanje njegovih specifičnosti. 
 

URBANISTIČKI 
PARAMETRI 

ZONA KOMERCIJALNO-
POSLOVNIH FUNKCIJA 

INDEKS ZAUZETOSTI max. 50 % 
 

Maksimalni stepen iskorišćenosti parcela je 80% (računajući sve objekte 
visokogradnje i platoe sa saobraćajnicama i parkinzima). Planirani Indeks zauzetosti 
rarcele iznosi 2%, a stepen iskorišćenosti  iznosi 39,83%. 

Procenat učešća zelenila u sklopu zone je min 20% ukoliko planirana namena 
objekta zahteva u većem obimu manipulativne i saobraćajne površine, kao 
funkcionalni deo objekta. 
 
 Najveća dozvoljena spratnost i visina objekata 
 
 Najveća dozvoljena spratnost POSLOVNIH i KOMERCIJALNIH OBJEKATA u 
zoni je P+2 (prizemlje + dva sprata) ukoliko ne narušavaju utvrđene uslove direktnog 
dnevnog osunčanja susednih objekata i uz poštovanje propisanih međusobnih udaljnosti 
od objekata u okruženju i uslova propisanih za obavljanje poslovnih delatnosti. 
 Uobičajena spratnost (ali ne i strogo definisana zato što zavisi od tehnologije 
delatnosti) proizvodnih i skladišnih objekata je P (prizemlje) sa svetlom visinom od min. 
4–6 m. Maksimalna spratnost ovih objekata  je P+1 (prizemlje + sprat), a izuzetno i više 
zavisno od  tehnologije, i to do dozvoljenih urbanističkih parametara. Planirana spratnost 
predmetnog objekta je P (prizemlje). 
 Dozvoljena je izgradnja podruma ili suterena ukoliko nema smetnji geotehničke ili 
hidrotehničke prirode.  
  
 Visina objekta – rastojanje od nulte kote terena do kote slemena, za poslovne 
objekte  spratnosti do P+2 može biti max. 12,0 m, odnosno izuzetno, za poslovne objekte 
koji se grade sa većom spratnošću i kombinacijom standardnih i specifičnih etaža i 
proizvodne objekte -  do 16,0 m.   



 

 

 
Prostori u sklopu planiranog objekta, treba da su izgrađeni prema funkcionalnim, 

sanitarnim, tehničko-tehnološkim i drugim uslovima u zavisnosti od vrste delatnosti, 
odnosno prema važećim propisima za određenu namenu ili delatnost. 

Standardna svetla visina poslovnih prostorija ne može biti manja od 3.0 m, odnosno 
treba da je u skladu sa propisima za obavljanje određene vrste delatnosti.  

Kota poda prizemlja je maksimalno 120 cm iznad kote trotoara, a savladavanje 
visinske razlike obavezno se rešava na parceli korisnika, s tim da je dozvoljeno da 
stepenište izađe na javnu površinu u širini jednog gazišta, tj. maksimalno 30 cm. 

Objekti svih vrsta i namena treba da su funkcionalni, statički stabilni, hidro i termički 
propisno izolovani i opremljeni svim savremenim instalacijama u skladu sa važećim 
normativma i propisima za objekte određene namene. 

Krovne ravni svih objekata u pogledu njihovog nagiba treba da su rešene tako da 
se odvođenje atmosferskih voda sa površina krova reši u sopstveno dvorište, odnosno 
usmeri na uličnu kanalizaciju. 
 
 Uslovi za izgradnju drugih objekata na istoj građevinskoj parceli 

 
 U sklopu planiranih poslovnih, komercijalnih i proizvodnih kompleksa dozvoljena je 
izgradnja drugih objekta i to onih koji su isključivo u funkciji pratećih ili pomoćnih sadržaja 
koji dopunjuju osnovnu namenu. 
 

Obezbeđivaje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila 

 
 U okviru terminala planirana je izgradnja internih saobraćajnica prilagođena 
teretnim vozilima. Planirana širina saobraćajnica iznosi 8.5 m, kako je to prikazano na 
grafičkom prilogu. Temene tačke planiranih saobraćajnica označene su na grafičkom 
prilogu zajedno sa koordinatama istih. Izgradnja internih saobraćajnica planirana je od 
asfalta sa kolovoznom konstrukcijom za teški teretni saobraćaj. Interne saobraćajnice u 
okviru kompleksa treba da su oivičene odgovarajućim izdignutim ili upuštenim ivičnjakom. 
 
 U okviri terminala planirana je izgradnja 14 parking mesta za teretna i 12 parking 
mesta za putnička vozila. Dimenzije parking mesta za putničaka vozila iznosi 2.5x5 m i 

postavljena su pod uglom od 90 u odnosu na saobraćajnicu. Dimenzije parking mesta za 
teretna vozila iznose 4.5x19.5 m i postavljena su pod uglom od 45 u odnosu na 
saobraćajnicu. Izgradnju parking prostora moguće je sprovesti od asfalta, nasipanjem 
tucanikom ili drugim odgovarajućim agregatom.  Uz saobraćajnicu, sa leve strane nalazi se 
plato za sedam (7) kontejnera koji su namenjeni za smeštaj i čuvanje robe pod carinskim 
nadzorom, carinske dokumentacije, alata i rezervnih delova za viljuškar. Izgradnja platoia 
planirana je od asfalta. 

 
Kod ulaza na terminal i oko carinarnice planirana je izgradnja pešačkih staza širine 

1.5 m kako je to prikazano na grafičkom prilogu. Izgradnja pešačkih staza planirana je od 
asfalta ili popločanjem. Nivelaciono rešenje pešačkih staza treba da je prilagođeno 
internim saobraćajnicama. 

 



 

 

Nivelaciono rešenje interne saobraćajnice mora biti prilagođeno saobraćajnici na 
koji se priključuje, dok nivelaciono rešenje parking prostora mora biti prilagođeno internim 
saobraćajnicama i okolnom terenu. 

 

Slobodne površine na parceli se po pravilu ozelenjavaju i hortikulturno uređuju 
(travnjaci, cvetnjaci, drvoredi i sl.). 
 

Uslovi za ograđivanje parcele 
 

Građevinske parcele se sa ulične strane mogu ograđivati transparentnom 
ogradom do visine 2,0 m. 

Ograđivanje parcela sa poslovnim objektima namenjenim za obavljanje poslovne i 
radne delatnosti čija izgradnja zahteva posebne uslove u pogledu funkcionalnog izdvajanja 
ili zaštite neposrednog okruženja (proizvodni pogoni, radionice i sl.) mogu se ograđivati 
zidanom ogradom visine do 2,2 m odnosno prema uslovima koje odredi nadležni organ. 
 

Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, 
stubovi ograde i kapije budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje.  
 

Ograđivanje prema susednim parcelama može se rešiti i živom zelenom ogradom 
koja se sadi u osovini granice građevinske parcele ili transparentnom ogradom do 
visine 2,0 m, koja se postavlja na međi tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika 
ograde. 
 

Ograda može biti delom puna, providna ili delimično providna u skladu sa uslovima 
postavljanja – (prema ulici, prema susedu i dr.), izvedena od opeke, drveta, metala, 
kombinacije materijala i kao živa ograda.   
 

Kolske i pešačke kapije u sklopu uličnih ograda po pravilu su iste visine kao ograda, 
sa krilima koja se moraju otvarati ka unutrašnjosti parcele, s tim da mogu biti i posebno 
naglašene, oblikovane i obrađene. 
  
 

 4.   USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU         
 INFRASTRUKTURU 

 
  Predmetni objekat priključiti na postojeći vodovod i postojeću kanalizaciju u Ul. 
Nova 2 ispred katastarske parcele 33928/35 K.O. Donji grad, prema uslovima JKP 
"Vodovod i kanalizacija" iz Subotice, Trg Lazara Nešića broj: I2/14-2-2017 od dana 
09.02.2017. godine. 
 Izgraditi propisno vodomerno okno. 
 Protivpožarnu zaštitu objekta rešiti sa javne i interne vodovodne mreže ili aparatima 
za suvo gašenje požara, u skladu sa važećim propisima. 
  

Priključenje planiranog objekata na elektrodistributivnu mrežu vršiće se prema 
Uslovima za projektovanje i priključenje objekta: Carinski terminal, klase 122011, Subotica, 
Privredna zona „Mali Bajmok“ parcela broj 33928/35, K.O. Donji grad, izdatim od strane 
ELEKTROPRIVREDE SRBIJE, EPS DISTRIBUCIJA, Ogranak Elektrodistribucija 



 

 

Subotica iz Subotice, Segedinski put 22, br. 87.1.0.0.-D.07.09.-31395-17 od dana 
17.02.2017. godine. 

Planirana je ugradnja tipskog slobodnostejećeg armirano-betonskog postolja (SABP-
800) sa kablovskom priključnom kutijom (KPK) tipa „EV-2P“ i sa tipskim poliesterskim 
ormanom mernog mesta (POMM) pored postojeće MBTS-589 u Subotici. Takođe je 
potrebno povezati odgovarajućim kablovskim vodom podonožje slobodnih izvodnih 
osigurača u NN bloku MBTS-589 i izvodne osigurače nove KPK, kao i POMM i glavni 
razvodni orman (GRO) planiranog objekta. 

Sve elektroenergetske vodove na predmetnom kompleksu rešiti putem podzemnog 
kabla. Kablove ispod kolovoza i betonskih površina polagati u zaštitnu cev ili kablovicu sa 
rezervnim otvorom. Za kablove iste namene koji se polažu u istom pravcu obavezno je 
zadržati zajedničku trasu (rov, kanal). Iznad kabla kod promene pravca i drugih promena 
kao i na 50 m ravne linije treba postaviti kablovsku oznaku sa odgovarajućim simbolom. 

Sve elektromontažne radove na električnoj mreži izvesti u saglasnosti sa važećim 
tehničkim propisima i normativima vodeći računa o minimalnim dozvoljenim rastojanjima 
izmedju pojedinih instalacija. 

Spoljnu rasvetu rešiti kandelaber svetiljkama odgovarajućeg tipa, kako bi se dobio 
odgovarajući nivo osvetljenosti predmetnog prostora, vodeći računa o energetskoj 
efikasnosti. Napajanje rasvete rešiti putem podzemnog niskonaponskog kabla. 

 
Priključenje objekta na distributivnu gasovodnu mrežu se planira na polietilenski 

gasovod Ø 90 x 8,2 mm, radnog pritiska 2,5 bar, koji se nalazi u ulici Nova 2, prema 
Tehničkim uslovima za izradu Lokacijskih uslova, izdatim od strane JKP 
„SUBOTICAGAS“ iz Subotice, Jovana Mikića 58, dana 09.02.2017. godine pod brojem 
108-1/2017. 

JKP „SUBOTICAGAS“ će izdati Saglasnost za priključenje i Rešenje o odobrenju na 
priključenje tek po dostavljanju popunjenog Zahteva za priključenje objekta pravnog lica. 

 
Priključenje predmetnog objekta na javnu telekomunikacionu mrežu vršiće se prema 

Uslovima za projektovanje i priključenje na EKM (elektronsku komunikacionu mrežu) 
Telekoma Srbija za izgradnju poslovne zgrade na katastarskoj parceli broj 33925/35 K.O. 
Donji Grad na ukupnoj površini parcele 13.246,00 m2, izdatim od strane „TELEKOMA 
SRBIJE“, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA SUBOTICA, iz Subotice, Prvomajska 
2-4, br. 7048-53030/2 J.B. od 13.02.2017. godine. 

Priključenje pomenutog objekta (mesto priključenja) na javnu TK mrežu planira se sa 
najbliže postojeće rezreve na predmetnom prostoru, gde je to tehnički i pravno moguće. 
Obaveza Investitora je izgradnja kablovske kanalizacije za pristup od predmetnog objekta 
do regulacione linije. 

Pri promenama pravca potrebno je izgraditi kablovska okna, i povezati ih kablovskom 
kanalizacijom sa potrebnim brojem PE cevi, koje će uključivati i dodatne rezervne cevi za 
naknadna proširenja TK mreže. 

TK kablovsku kanalizaciju od predmetne parcele (regulacione linije) do mesta 
priključenja gradiće Telekom Srbija. 

Nakon izgradnje TK kablovske kanalizacije, potrebno je kroz novoizgrađenu TK 
kablovsku kanalizaciju uvući TK kabel odgovarajućeg tipa. 

Iznad kabla ili kablovske kanalizacije, kod promene pravca i drugih promena kao i na 
50 m ravne linije treba postaviti kablovsku oznaku sa odgovarajućim simbolom. 

 



 

 

Prilikom izgradnje planiranih sadržaja predviđenih ovim pravilima građenja i 
drugim uslovima, potrebno je ispoštovati sve uslove gradnje u odnosu na postojeće 
infrastrukturne objekte i istovremeno obezbediti uslove za izgradnju svih 
novoplaniranih infrastrukturnih objekata. 

 
Infrastrukturne objekte koji će biti ugroženi planiranog izgradnjom potrebno je 

o trošku Investitora i u dogovoru sa vlasnikom infrastrukturnog objekta izmestiti ili 
zaštiti. 

 
Prilikom izvođenja radova strogo voditi računa o instalacijama. Naročito 

obratiti pažnju na instalacije čije trase su obeležene na grafičkom prilogu, ali i o 
instalacijama čije trase nisu naznačene na grafičkom prilogu, obzirom da u okviru 
katastra podzemnih instalacija ne raspolažemo nikakvim podacima o njima. 
 
 
 5.   POSEBNI  USLOVI 

 
Prilikom izrade projekta za građevinsku dozvolu potrebno je pridržavati se svih 

tehničkih uslova i podataka za priključenje objekta na infastrukturu i drugih uslova 
propisanih zakonom i iste ugraditi u projekat za građevinsku dozvolu.. 

  
*******  
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INVESTITOR: GRADSUBOTICA, Trg Slobode 1, Subotica 
OBJEKAT: CARINSKI TERMINAL 
LOKACIJA: SUBOTICA, k.p.br. 33928/35 k.o. Donji grad 
 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
Tip objekta: Slobodno-stojeći objekat 
Vrsta radova: Nova gradnja – 1. faza 
 
Kategorija objekta: 

 
B (ćirilicom:Б ) 

Klasifikacija pojedinih delova 
objekta 
 

Učešće u ukupnoj 
površini objekta (%): 

Klasifikaciona oznaka: 

100% 
 

122011 – Zgrade koje se 
upotrebljavaju za poslovne 
svrhe, administrativne i 
upravne svrhe 

Naziv prostornog odnosno 
urbanističkog plana: 

Izmena Plana detaljne regulacije za deo prostora MZ 
„Mali Bajmok“ namenjen za komercijalne funkcije na 
potezu južno od Magistralnog puta M-17.1 Subotica-
Sombor u Subotici 
(''Službeni list gradaSubotice'' broj 3/2012) 

Mesto: Subotica 
Broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština objekta: 

k.p.br. 33928/35 K.O. Donji grad 

Broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština preko kojih 
prelaze priključci za 
infrastrukturu: 

 
k.p.br. 33928/7 K.O. Donji grad 
k.p.br. 33928/29 K.O. Donji grad (MBTS 589) 
 

Broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština na kojoj se 
nalazi priključak na javnu 
saobraćajnicu: 

 
 
k.p.br. 33928/7 K.O. Donji grad 
 

 
PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 
 
Priključak na vodovodnu mrežu 1. i 2. faza 

2,0 l/s za sanitarnu vodu 
Priključak na kanalizacionu mrežu 1.i 2. faza 

4,0 l/s kanalizacija 
Priključak na telekomunikacionu mrežu Pomoću novog privodnog optičkog 

telekomunikacionog kabla 
Priključak na elektroenergetsku mrežu 1. i 2.  faza  

priključak na postojeću MBTS 589, 
20/0,4kV/kV 

max jednovremena snaga Pm=120kW 
vrsta priključka - trajni 

vrsta mernog uređaja : niskonaponska 
poluindirektna merna grupa 

broj tarifa: dve 
 

Priključak na gasnu mrežu  1. i 2.  faza 
Novi podzemni gasni priključak  

PE d20x3,0mm 
 gasa 10 Sm3/h 

 
 
 



INVESTITOR: GRADSUBOTICA, Trg Slobode 1, Subotica 
OBJEKAT: CARINSKI TERMINAL 
LOKACIJA: SUBOTICA, k.p.br. 33928/35 k.o. Donji grad 
 

 

 
 
 
OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
Dimenzije objekta 
 

Ukupna površina parcele/parcela: 13.246,00 m² 
Ukupna BRGP nadzemno: 271.83 m² (1. faza objekat) 

4827.83 m2 (1.faza 
saobraćajnica) 
192,57 trotoar 

Ukupna BRUTO izgrađena površina: 271.83 m² (1. faza objekat) 
4827.83 m2 (1.faza 
saobraćajnica) 
192,57 m2 trotoar 

Ukupna NETO površina: 209.46 m² (1. faza objekat) 
 

Površina prizemlja: 209.46 m² (1. faza objekat) 
 

Površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

271.83 m² (1. faza objekat) / 
2,052% 
5020,40 m² (1.faza saobrać.) 
/ 37,77% 

Spratnost (nadzemnih i podzemnih 
etaža) Carinarnica :P  

Visina objekta (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr.) prema 
lokacijskim uslovima: 

Carinarnica: +4.68 m sleme 
 

Apsolutna visinska kota (venac, 
sleme, povučeni sprat i dr.): 

± 0,00=117,45 
+4.68=122,13 

Spratna visina: Carinarnica: 3,00m 
 

Broj funkcionalnih jedinica / broj 
stanova: 

1 

Broj parking mesta: 12 putnička vozila 
14 kamioni 

Materijalizacija 
objekta: 
 

Materijalizacija fasade: Termoizolovani čelični 
paneli; 

Orijentacija slemena: severozapad – jugoistok 
Nagib krova: 12° 
Materijalizacija krova: Termoizolovani čelični panel 

Procenat zelenih 
površina: Min 20% 60.17 % 

Indeks zauzetosti: Max 80% 39.83% 
Indeks 
izgrađenosti: / 0,0205 

Druge 
karakteristike 
objekata: 

/ 

Predračunska 
vrednost objekta: 

/ 

 
 


