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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-

404-301/2017 од 21.06.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности услуге стручног надзора – Царински терминал  

ЈНМВ К 30/17  

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Спецификација услуге 4 

 

 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

11 

IV Критеријум за избор најповољније понуде 16 

V Обрасци који чине саставни део понуде 17  

VI Модел уговора 28 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 32 

 ПРИЛОГ  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ К 30/17 је услуга стручног надзора – Царински 

терминал 

 

Ознака из општег речника набавке:  

 

• 71247000 – надзор грађевинских радова 

 

2. Контакт 
Е-маил адреса: javnenabavke@subotica.rs  

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

 

3. Процењена вредност набавке је 290.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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II  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 

 
Вршење стручног надзора над извођењем електроенергетских, телекомуникационих 

и сигналних инсталација и термотехничких и гасних инсталација на изградњи 

„Царинског терминала“  у оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, 

 
Стручни надзор (сваки за своју област) треба да обухвати: 

 

- контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према 

техничкој документацији по којој је издата грађевинска дозвола; 

- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, 

стандарда и техничких норматива, укључујући и стандарде приступачности; 

- контролу и оверу количине изведених радова (овера грађевинских књига, 

привремених и окончане ситуација); 

- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација које 

се 

уграђују и постављају у објекат и дали постоји документација која доказује 

њихов квалитет (атест, сертификат и друго); 

- контролу и проверу квалитета изведених радова који се према природи и 

динамици изградње не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта;  

- давање упутстава извођачу радова, 

- сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и 

организационих решења за извођење радова; 

- редовно праћење динамике извођења радова и усклађености са уговореним 

роковима; 

- решавање других питања која се појаве у току извођења радова. 

- континуирану сарадњу са Наручиоцем, писаним путем, по свим релевантним 

питањима; 

- учешће у раду комисије за технички преглед објекта. 

 

Вршилац услуге је у обавези да прегледа Пројекат за извођење и да се о истом изјасни у 

року од 5 дана од дана када му је од Наручиоца достављен пројекат, као и да изврши 

преглед динамичког плана извођења уговорених радова. О извршеним прегледима, 

дужан је да се изјасни писаним путем и да их без одлагања достави Наручиоцу. 

 

Извршилац услуге је обавезан да врши контролу и оверу привремених ситуација, као и 

окончане ситуације, које се тичу изведених радова.  

 

Извршилац је обавезан је да Наручиоцу доставља писане извештаје о токовима и 

реализацији извођења радова минимум два пута месечно. Уколико дође до одступања 

од техничке документације у току извођења радова, обавезан је да о томе обавести 

Наручиоца писаним путем уз образложење, у року од 24 сата. 

 

Сва запажања у току вршења услуге стручног надзора уписују се у грађевински 

дневник на прописан начин, потписују се и оверавају печатом. 

 

Стручни надзор се у свему осталом врши у складу са „Правилником о садржини и 

начину вођења стручног надзора “Сл.гласник РС 22/2015) и другим важећим 

прописима који регулишу ово област. 
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ПОДАЦИ О ОБЈЕКТИМА И ЛОКАЦИЈИ: 

 
           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, 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, лист број 1, R = 1 : 1000 (прилог број 4), и 

ситуациони план, лист број 04, R = 1 : 500 (прилог број 5). 

          Пројекти за грађевинску дозволу обухватају пројектовање 1 фазе, са 

комплетном инфраструктуром и комплетну ограду око целе предметне парцеле. 

На делу површине предметне парцеле која је на графичким прилозима означена 

као 2. фаза, планира се само насипање квалитетном земљом из ископа, 

хумузирање и садњу траве. Пројекти за грађевинску дозволу предвиђају 

могућност настављања инфрастуктуре за 2. фазу (водоводна мрежа, канализација, 

спољна расвета, видео надзор, саобраћајница).  

 

          Објекти који нису предмет 1.фазе, су приказани као објекти 2.фазе, на 

ситуационом плану, лист број 1, R = 1 : 1000 (прилог број 4), и ситуационом плану, 
лист број 04, R = 1 : 500 (прилог број 5), а то су два објекта и саобраћајни плато - 2 

фазе као и остала будућа потребна инфраструктура за 2. фазу.  

 

          Основ за израду пројеката за грађевинску дозволу 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. 

 

Напомена: 

 

Општи и основни подаци о објектима и локацији дати су табеларно у прилозима 

број 1 број 2. 

 

ФУНКЦИЈА И ОПИС ОБЈЕКАТА ЦАРИНСКОГ ТЕРМИНАЛА 

 

„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 копија плана предметне парцеле (прилог број 3). 
 

Повезивање објеката на јавну инфраструктуру се врши у складу са издатим 

Локацијским условима (прилог број 6). Планира се повезивање на већ изграђену 

јавну инфраструктуру која постоји у оквиру Привредне  зоне “Мали Бајмок” у 

Суботици, преко нових прикључака на електродистрибутивну мрежу, јавну 
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канализациону и водоводну мрежу, јавну електронску комуникациону мрежу, јавну 

гасоводну мрежу и јавну саобраћајницу. Поменута  јавна инфраструктура изграђена је 

на к.п. 33928/7 и 33928/29 к.о. Доњи град Суботица. 

 

Пешачки и колски приступ комплексу је са северозападне стране парцеле, са које ће 

бити 

формиран нови прикључак интерне саобраћајнице на локалну саобраћајницу.  

 

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. 

 

Објекат Царинарнице смештен је на уласку на парцелу. Састоји из три целине и то 

портирнице, канцеларија царинског терминала, привременог дневног боравка за возаче. 

Објекат царинарнице је јавни административни објекат. 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 правцу напред, никада уназад. 

 

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. 
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КОНСТРУКЦИЈА 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.  

 

Фасада је од термоизолованих сендвич панела у боји.  

 

Фасадни зидови се са унутрашње стране облажу равним гипс-картон плочама са 

потребном потконструкцијом, и додатном термоизолацијом од минералне вуне. 

Преградни зидови од гипс-картонских плоча се изводе са потребном потконструкцијом 

и термоизолацијом од минералне вуне, глетују се и финално фарбају. У санитарним 

чворовима и гардеробама зидови се облажу керамичким плочицама до висине од 2,0м. 
Кров је двоводни, од термоизлованих сендвич панела у боји. 

  

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 и равних гипс-картон плоча које се глетују и финално фарбају.  

 
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 што ће се морати  прорачуном у Елаборату енергетске ефикасности  

и доказати.  

 

Укупна бруто површина „Царинарнице“ износи Пбруто = 271,83 м
2
. 

 
 
Инсталације водовода и канализације 
 

Објекат се прикључује на постојећу градску мрежу водовода која се налази у улици 

испред комплекса. 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. 

 

Како јавна градска водоводна мрежа нема довољну количину воде за противпожарне 

потребе објеката, планира се изградња подземног резервоара, корисне запремине 36 м
3
 

са пумпним постројењем. Бруто површина резервоара износи Пбруто = 31,57 м
2
.  

 
Отпадне воде фекалног карактера од санитарних чворова унутар објекта царинарнице 

се 
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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).  

 
Снабдевање топлом водом санитарних потрошача објекта предвиђа се преко 

електричних бојлера.  

 
Како јавна градска водоводна мрежа нема довољни капацитет, као извор напајања 

хидрантске мреже служиће подземни резервоар запремине 36 м
3
, 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 је предвиђена  изградњом прстенасте мреже око 

објеката, пречника 110 мм. На прстену хидрантске мреже је предвиђена изградња 

неколико спољних хидраната, такође унутар објекта царинарнице се планира изградња 

неколико унутрашњих хидраната на приземљу. 

 
 
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. 

 
Предвиђа се електрична 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.  

 

Спољашње осветљење су канделабери и то светиљкама са флуоресцентним и 

металхалогеним или ЛЕД извором светлости.  

 

Предвиђена је инсталација видео надзора и дојаве пожара, а видео надзором покрити  

цео комплекс. Контролни пункт видео надзора и надзор над системом дојаве пожара 

смештају се у портирницу. 

 
Громобранска инсталација 

 

С обзиром на намену и конструкцију објеката предвиђена  је одговарајућа  

громобранска инсталација.  

 
Телекомуникационе инсталације  

 
За потребе непрекидног напајања рачунарске (ИТ) и друге опреме слабе 

струје,прикључница код радних места и сл., предвиђени су  одговарајући УПС уређаји. 

 

 

 



            Стручни надзор – Царински терминал, ЈНМВ К 30/17  9/ 39 

  

 

Гасне инсталације и климатизација 

 

Грејање објекта царинарнице је предвиђено на гас, помоћу гасног котла и радијаторског 

система, разведеног по објекту царинарнице.  

 

За климатизацију објекта  предвиђен  је одговарајући  број сплит клима уређаја. 

 

Интерне саобраћајнице „1. фазе“ и спољно уређење 

 
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.  

 

Интерне саобраћајнице и манипулативне површине за тешка теретна возила 1. фазе, 

затим паркинзи за тешка теретна возила (14 паркинг места), затим паркинзи за 

путничка возила (12 паркинг места) и простор за смештај контејнера имају укупну 

површину од П = 4827,83 м
2
.  

 

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

бехатон коцки. Укупна површина „Тротоара“ износи П = 192,57 м
2
. 

 
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 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 саобраћајним 

површинама  одводи се атмосферска вода до реципијента. Атмосферска вода са платоа 
за камионе се преко сепаратора прикључује у интерни упојни канал који се налази 

унутар комплекса (видети цртеж из прилога).  

 
Асфалтна коловозна конструкција је на коловозу, паркинзима и манипулативним 

површинама.  

 

Цео комплекс се ограђује жичаном индустријском панелном оградом висине цца 2.0 м, 

без бетонског парапетног зида. Ширина колске капије одговара ширини коловоза. На 

главном пешачком улазу се поставља класична пешачка капија.  

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

 

Предвиђено је  хумузирање и затрављивање свог осталог дела предметне парцеле која 

није под објектима који се граде у 1 фази. 
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Напомена: 

 

- Уговорени рок за изградњу „Царинског терминала“ износи 60 

календарских дана, 

 

- Увођење Изабраног Понуђача у посао, подразумева записничко достављање  

Изабраном Понуђачу од стране представника Наручиоца, пројеката за 

грађевинску дозволу, пројеката за извођење са одговарајућом пријавом 

радова. Очекивани рок за увођење Изабраног Понуђача у посао (након 

успешно спроведене предметне јавне набавке) оквирно је друга половина 

јула  2017. године, када се очекује да након извршене пријаве радова, 

започну радови на предметном објекту што ће бити регистровано уписом у 

грађевински дневник. 

   

 

 
Списак прилога у конкурсној документацији: 

 

Прилог број 1: Општи подаци о објекту и локацији, 

Прилог број 2: Основни подаци о објекту и локацији, 

Прилог број 3: Копија плана за предметну парцелу, број предмета: 953-1/2016-2137 од  

                          дана 12.12.2016. године, издат од стране РГЗ Суботица, 

Прилог број 4: Ситуациони план, Р = 1:1000, лист број 1, 

Прилог број 5: Ситуациони план, Р = 1:500, лист број 04, 

Прилог број 6: Локацијски услови број: ROP-SUB-2189-LOC-1/2017,  oд 

дана28.02.2017. 

                          године издати од стране Градске управе, Секретаријат за грађевинарство 

                          Суботица, 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 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); 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 

став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

 

 

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); 

 

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); 

 

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). 
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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.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

да је понуђач у периоду од 01.01.2012. 

године до дана објављивања предметне 

јавне набавке на порталу јавних набавки, 

извршио услугу стручног надзора над 

извођењем: 

 
1. Електроенергетских  инсталација, 

и 

2. Термотехничких и гасних 

инсталација,   

 

за минимум: 
 

а) један објекат јавне намене или 

пословна или производна или складишна 

објекта у укупној површини од минимум  

500 м
2
, 

 

1. Потврда Наручиоца/Инвеститора за 

извршену услугу стручног надзора над 

извођењем електроенергетских 

инсталација и 

2. Потврда Наручиоца/Инвеститора за 

извршену услугу стручног надзора над 

извођењем термотехничких и гасних 

инсталација,  

(Потврде треба да садрже назив, 

седиште и ПИБ број Наручиоца/ 

Инвеститора, назив извршене услуге 

предметног стручног надзора, датум 

завршетка извршења услуге, површина 

објекта у м
2
, за коју је извршен 

предметни стручни надзор датум и 

место издавања потврде, потпис и печат 

овлашћеног лица 

Наручиоца/Инвеститора.) 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Да има у радном односу или ангажовано 

другим Уговором у складу са Законом о 

раду извршиоце који поседују минимум: 

 

1. Одговорни пројектант 

електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона са важећом лиценцом 

350, или  Одговорни извођач радова  

електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона са важећом лиценцом 

450, 
 

2. Одговорни пројектант 

телекомуникационих мрежа и система са 

важећом лиценцом 353, или Одговорни 

извођач радова телекомуникационих 

мрежа и система са важећом лиценцом 

453, и 

 
3. Одговорни пројектант термотехнике, 

термоенергетике, процесне и гасне 

технике са важећом лиценом 330, или  

Одговорни извођач радова термотехнике, 

термоенергетике, процесне и гасне 

1. фотокопију М обрасца уколико је 

лице запослено код понуђача, или 

уговор – фотокопију уговора о радном 

ангажовању у складу са Законом о раду 

уколико неко лице није запослено код 

Понуђача, 

2. За лиценциране одговорне 

пројектанте, се доставља и копија 

лиценце (3 комада), и  

3. 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). (3 комада) 
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технике са важећом лиценом 430. 

 
Напомена: ако једно лице има две или 

више горе поменутих лиценци, Понуђач  

задовољава тражени кадровски 

капацитет. 

 

 

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 и 4., 

у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 

4. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 
� Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1. и 2., 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) до 

4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 

подизвођача (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

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

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 

услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. 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. 

 

� Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 

испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 

примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 

доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних 

и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 

појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
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• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  

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) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 

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 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 зсконских 

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) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  

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. 
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 

став 1. тачке 1) до 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. 

 

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 ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 

укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

 

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 или истом понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 

важења понуде.  

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 и исти рок важења понуде. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Стручни надзор – Царински терминал, ЈНМВ К 30/17  17/ 39 

  

 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 4); 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Потврда о референцама за стручни надзор електроенергетских инсталација; 

7) Потврда о референцама за стручни надзор термотехничких и гасних 

инсталација; 
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(ОБР АЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Саставни део обрасца понуде чини спецификација услуге 

 
Понуда бр ________ od ___.___.2017. године за јавну набавку услуге стручног надзора 

– Царински терминал, ЈНМВ К 30/17  

 

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  

 

 

 

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: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког 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: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА – ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ, ЈНМВ К 30/17   

 

Назив услуге Укупно без ПДВ-а: Укупно са ПДВ-ом: 

 

Елекроенергетске инсталације: 

 

  

Телекомуникационе и сигналне 

инсталације: 

  

 

Термотехничке и гасне инсталације: 

 

  

 

УКУПНО: 

 

  

 

 

Рок плаћања 

Плаћање ће се вршити: 

- 60 % од уговореног износа, након испостављених 

свих месечних ситуација од стране Извођача, а 

потписаних од стране стручног надзора, 

- 30 % од уговореног износа, након потписане 

окончане ситуације од стране стручног надзора и 

потписивања записника о примопредаји објекта 

између Извођача и представника Наручиоца 

(записник без примедби и недостатака), 

- 10 % од уговореног износа, након извршеног 

техничког прегледа објекта, 

у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре од 

стране Наручиоца. 

Начин плаћања Вирмански 

 

Рок важења понуде 

 

 

______ дана од дана отварања понуда 

(не може бити краћи од 60 дана) 

Рок за реализацију уговора: Од дана увођења вршиоца услуге у посао до завршетка 

техничког прегледа објекта. 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији услуге која је предмет јавне набавке,   

- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 

- Понуда са варијантама није дозвољена, 

-    Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 

-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  

-  Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра  

  да је сачињен образац структуре цене 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Стручни надзор – Царински терминал, ЈНМВ К 30/17  23/ 39 

  

 

 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуге стручног надзора – Царински терминал, ЈНМВ К 30/17, 

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 ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. 

ЗЈН 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  ________________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуге стручног надзора – Царински терминал, 

ЈНМВ К 30/17, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач 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); 

4) Понуђач је 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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

 

 

 

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, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке услуге стручног надзора – Царински терминал, 

ЈНМВ К 30/17, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач 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); 

4) Подизвођач је 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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

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 6) 
 

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 ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ СТРУЧНОГ НАДЗОРА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

 
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 стручног надзора електроенергетских 

инсталација:   

 ___________________________________________________________________________, 

                          (навести назив објекта на којем је вршена услуга стручног надзора) 

 

у површини објекта од _____________________м
2
.  

 

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 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 ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ СТРУЧНОГ НАДЗОРА 

ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

 
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 стручног надзора термотехничких и гасних 

инсталација:   

 ___________________________________________________________________________, 

                          (навести назив објекта на којем је вршена услуга стручног надзора) 

 

у површини објекта од _____________________м
2
.  

 

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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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

УГОВОР 

 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА – ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ, ЈНМВ К 30/17  
 

 

Закључен између:  

1. Град Суботица, Градска управа, 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 

(у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 

2. ___________________________________, из ___________________________, 

улица _________________________________бр. ________, ПИБ: 

___________________, матични број: ___________________________,  као 

Вршилац услуге, (у даљем тексту: Вршилац услуге) које заступа 

_____________________, директор, са друге стране, по следећим условима: 

_____________________________                    ______________________________ 

_____________________________                    ______________________________ 

_____________________________                    ______________________________ 

(чланови групе понуђача)                                     (подизвођач) 

 

 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је услуга стручног надзора над извођењем радова над 

извођењем електроенергетских, телекомуникационих и сигналних инсталација и 

термотехничких и гасних инсталација на изградњи „Царинског терминала“ у оквиру 

Привредне зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, у свему према спецификацији Наручиоца, 

која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део, и понуди Вршиоца 

услуге број _______ од __.__.2017. године, која је код Наручиоца заведена под бројем 

***************** дана **.**.2017. године и која се налази у прилогу овог Уговора и 

чини његов саставни део. 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге – 

стручни надзор, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), под редним бројем ЈНМВ К 30/17, 

- да је Вршилац услуге доставио понуду број _____ од __.__.2017. године, која се 

налази у прилогу уговора и саставни је део овог Уговора, 

- да понуда Вршиоца услуге одговара техничким захтевима из конкурсне 

документације 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о 

додели уговора за предметне услуге, под бројем ***********, дана **.**.2017. године. 

 

Члан 2. 
Вредност услуга из члана 1. овог уговора износи: 

 ___________________ динара без ПДВ-а 

                                       _______________ динара  ПДВ 

 

                             Укупно:  __________________ динара са ПДВ-ом 

(Словима: __________________________________________________ динара и ___/100) 
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Члан 3. 
Уговорне стране сагласно изјављују да је цена услуга која чине предмет уговора 

идентична са ценом понуде Вршиоца услуге дате у поступку јавне набавке број ЈНМВ 

К 30/17  дана **.**.201. године, и она је фиксна и не подлеже ревизији до коначне 

реализације овог уговора. 

 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да Вршиоцу услуге изврши плаћање сукцесивно: 

- 60 % од уговореног износа, након испостављених свих месечних ситуација од 

стране Извођача, а потписаних од стране стручног надзора, 

- 30 % од уговореног износа, након потписане окончане ситуације од стране 

стручног надзора и потписивања записника о примопредаји објекта између 

Извођача и представника Наручиоца (записник без примедби и недостатака), 

- 10 % од уговореног износа, након извршеног техничког прегледа објекта, 

у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца на рачун број 

______________________________________ код ________________________ банке. 

 Вршилац услуге испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 

1, ПИБ 100444843, матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, Народна банка 

Србије, Управа за трезор.        

Позиција плаћања: Раздео 4, Глава 08, Програм 3, Шифра пројекта П14, 

Функција 620, Економска класификација  511441 

       

Члан 5. 
 Вршилац услуге се обавезује да изврши услуге из члана 1. овог уговора. 

 Вршилац услуге се обавезује да ће све послове по овом уговору обављати у 

складу са Понудом – техничком спецификацијом услуга, на основу општих правила 

послова из струке, а све у складу са важећим законским актима и прописима, који су 

предметни за уговорене услуге.  

  

Члан 6. 
Вршилац услуге се обавезује да предмет овог уговора врши од дана увођења у 

посао до завршетка техничког пријема објекта. 

Вршилац услуге се сматра уведеним у посао даном потписивања записника о 

почетку  грађења објекта. 

 

Члан 7. 

Вршилац услуге је у обавези да прегледа Пројекат за извођење и да се о истом 

изјасни у року од 5 дана од дана када му је од Наручиоца достављен пројекат, као и да 

изврши преглед динамичког плана извођења уговорених радова, из основног уговора. 

О извршеним прегледима, дужан је да се изјасни писаним путем и да их без одлагања 

достави Наручиоцу. 

Вршилац услуге је обавезан да врши контролу и оверу привремених ситуација, 

као и окончане ситуације, које се тичу извођења радова. 

Вршилац услуге је обавезан је да Наручиоцу доставља писане извештаје о 

токовима и реализацији извођења радова минимум два пута месечно. Уколико дође до 

одступања од техничке документације у току извођења радова, обавезан је да о томе 

обавести Наручиоца писаним путем уз образложење, у року од 24 сата. 
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Члан 8. 
Вршилац услуге се обавезује да у тренутку да у тренутку потписивања уговора 

или најкасније 5 дана, од дана закључења уговора преда наручиоцу Бланцо соло 

меницу за добро извршење посла оверену печатом и потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији, и уз исту се 

доставља попуњено и оверено менично овлашћење које ће бити са клаузулама: 

«безусловна» и «платива на први позив», у висини од 10 % од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 

за коначну реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност менице  за добро извршење посла мора да се 

продужи. 

Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Вршилац услуге је дужан 

да уз меницу достави менично овлашћење и копију картона депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 

идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају 

промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру 

меница и овлашћења који води НБС.  

 Рок важења средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора 

бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних 

обавеза понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове 

за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. 

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у 

случају ако Вршилац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског 

обезбеђења ће бити враћено. 

 

Члан 9. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних разлога, 

сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током 

важења Уговора. 

 

 Члан 10. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог 

Уговора ће решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се 

надлежност Суда у Суботици. 

 

Члан 11. 
На све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима, и други правни прописи који регулишу ову област. 

 

 

 

 

 



            Стручни надзор – Царински терминал, ЈНМВ К 30/17  31/ 39 

  

 

 

Члан 12. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац 

задржава 5 (пет) примерака, а Вршилац услуге 1 (један) примерак. 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране 

уговарача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          НАРУЧИЛАЦ:                            ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ: 
   Начелник Градске управе                                                         

           Града Суботице 

__________________________                           __________________ 

   Марија Ушумовић Давчик,                                                         , директор              

         мастер правник                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен 

печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 

модел уговора морају бити 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 САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.  

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

 

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.  

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 услуге стручног надзора – Царински 

терминал, ЈНМВ К 30/17  - НЕ ОТВАРАТИ”.    

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 оверен и потписан:  

• Образац понуде (Образац 1);  

• Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 

• Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 4); 

• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

• Потврде наручиоца (Образац 6 и 7) 

• Модел уговора; 

• Споразум између овлашћених лица групе понуђача (у случају да понуду подноси 

група понуђача) 

• Тражене доказе за пословни и кадровски капацитет 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна 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. 
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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 услуге стручног надзора – Царински терминал, 

ЈНМВ К 30/17  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге стручног надзора – Царински терминал, 

ЈНМВ К 30/17   - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге стручног надзора – Царински терминал, 

ЈНМВ К 30/17   - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге стручног надзора – Царински 

терминал, ЈНМВ К 30/17   - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

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. у поглављу V ове конкурсне документације), 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. у поглављу V ове конкурсне документације) 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 поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације). 

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 
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извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) 

ЗЈН и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опису 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 ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације). 

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 ЗЈНом. 

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 ће се вршити: 

- 60 % од уговореног износа, након испостављених свих месечних ситуација од 

стране Извођача, а потписаних од стране стручног надзора, 

- 30 % од уговореног износа, након потписане окончане ситуације од стране 

стручног надзора и потписивања записника о примопредаји објекта између 

Извођача и представника Наручиоца (записник без примедби и недостатака), 

- 10 % од уговореног износа, након извршеног техничког прегледа објекта, 

у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца.Плаћање се 

врши уплатом на рачун Вршиоца услуге. 

Вршилац услуге доставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 

100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србија, 

Управа за трезор. 

 

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 

Рок извршења услуге је од дана увођења вршиоца услуге у посао до завршетка 

техничког прегледа објекта. 

 
9.3. 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 на може мењати 

понуду. 

 

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
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Јединична цена по позицијама је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. ЗЈН. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима.  

  

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

12. 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, ЈНМВ К 30/17, на 

следећу адресу наручиоца:  Градска управа Града Суботице, 24000 Суботица, Трг 

слободе 1. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима путем електронске поште на емаил: јавненабавке@суботица.рс радним 

даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 ч до 15,00 ч, 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 емаил: јавненабавке@суботица.рс  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 емаил: јавненабавке@суботица.рс   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 ч до 15,00 ч. 

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 
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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. 

 

13. 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. ЗЈН).  

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.  

 

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 

 

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

 
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 

е-маил: јавненабавке@суботица.рс, или препорученом пошиљком са повратницом на 

адресу наручиоца. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште 

на емаил: јавненабавке@суботица.рс радним даном у току трајања радног  времена 

наручиоца од 07,00 ч до 15,00 ч, примљени захтев ће се евидентирати са  датумом 

када је и примљен. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске 

поште на емаил: јавненабавке@суботица.рс  радним даном након истека радног 

времена наручиоца тј. након 15,00 ч, примљени захтев ће се евидентирати  код 

наручиоца следећег радног дана. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако 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 интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  



            Стручни надзор – Царински терминал, ЈНМВ К 30/17  37/ 39 

  

 

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

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

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. 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 

пет 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.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 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 ЈНМВ К 

30/17;.  

(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  
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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. - 159. ЗЈН.  

 

16. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави: 

 
Бланко соло меница за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 

обавезује да у тренутку потписивања уговора или најкасније 5 дана, од дана закључења 

уговора преда наручиоцу Бланцо соло меницу за добро извршење посла оверену 

печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на 

последњој линији, и уз исту се доставља попуњено и оверено менично овлашћење које 

ће бити са клаузулама: «безусловна» и «платива на први позив», у висини од 10 % од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 

дужи од истека рока за коначну реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице  за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Изабрани понуђач је 

дужан да уз меницу достави менично овлашћење и копију картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Изабрани 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 

 
17. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

    
Рок за подношење понуда је дана 03.07.2017. године до 11:00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 

Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  

неблаговремено. 
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Јавно отварање понуда ће се обавити дана 03.07.2017. године у 12:00 часова, у 

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2. 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може 

учествовати лице који своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка 

отварања понуда. 

 



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: 

/ 

 
 









 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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