
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
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Број  IV-404-114/2018
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Датум: 10.04.2018. 
Суботица, Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1.  и став 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ТРЕЋА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ПОТРЕБНЕ 

ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ И УКЊИЖБУ ОБЈЕКАТА
ЈН К 10/18

Дана 12.03.2018. године  су објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца  позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне
набавке,  а  дана  15.03.2018.  године  Измена  конкурсне  документације  јавне  набавке,  а  дана
22.03.2018. године  Другу Измену конкурсне документације јавне набавке за набавку услуга –
Израда  документације  потребне за  озакоњење и укњижбу објеката,  број  ЈН К 10/18,  у  којој
Конкурсној документацији се врши Трећа измена конкурсне документације, на следећи начин:

I
                                                                                                                                         

У  ПРВОЈ  ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН  К  10/18, у  II
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ на страни 4/16 у ставу 3:

            Речи :

          “грађевинске и употребне дозволе“

Замењују се речима:
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„решења о озакоњењу“

          И став 3.,  на  страни 4/16 измењене спецификације,  из  прве  измене конкурсне
документације, сада гласи:

„Понуђач  је  у  обавези  да  цео  поступак  озакоњења  сам  испрати  и  оконча,  све  до
исходовања решења о озакоњењу у поступку озакоњења предметног објекта. Све таксе које је
потребно уплатити у овом поступку, Град Суботица је у обавези да уплати, а доказ о тој уплати
да достави вршиоцу услуге озакоњења одмах након извршене уплате, а најкасније у року од два
дана од извршене уплате.“

и на страни 4/16 у ставу 4:

 Речи :

          “грађевинске и употребне дозволе“

Замењују се речима:
 
„решења о озакоњењу“

       И  став  4.,  на  страни  4/16  измењене  спецификације,  из  прве  измене  конкурсне
документације, сада гласи:

„Вршилац  услуге  озакоњења  објеката  има  рок  од  максимално  60  дана  за   предају
потребне документације надлежном органу Градске управе за исходовање решења о озакоњењу
у  поступку  озакоњења  објекта,  а  од  дана  увођења  у  посао  за  сваки  објекат  појединачно.
Вршилац  услуге  се  сматра  уведеним  у  посао  достављањем  Налога  за  вршење  озакоњења
конкретног објекта који потписује Градоначелник Града Суботице, као и листа непокретности
који се односи на парцелу на којој је објекат саграђен, и геодетски елаборат израђен од стране
овлаштеног геодете.“

Нова II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА сада гласи (биће саставни део уговора)
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II СПЕЦИФИКАЦИА УСЛУГЕ - ИЗМЕЊЕНА

Предмет јавне набавке је  обављање услуге ираде техничке документације за поступак
озакоњења нелегално саграђених објеката на подручју града Суботице, а који су у власништву
Града  Суботице,  и  то  нелегалних  стамбених,  пословних,  стамбено-пословних,  објеката  јавне
намене, помоћних објеката и објеката комуналне инфраструктуре, све у зависности од конкретно
датог налога од стране Града Суботице, тј. Градоначелника.

СПИСАК ОБЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА у поступку легализације:

1. Објекти јавне намене чији су  корисници месне заједнице - 5 објеката укупне површине око
600 m2,
2. Стамбени објекти - 5 објеката укупне површине око 420  m2,
3. Објекти пословне намене – 13 пословних простора  укупне површине око 2200  m2,
4. Спортски објекат јавне намене површине цца 2300 m2,
као и други објекти, у зависности од расположивих средстава опредељених у ову сврху.

Сви ови објекти ће бити сукцесивно легализовани, у складу са налогом Градоначелника, у
зависности од приоритета.

Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност у потпуности, уколико за
то не буде постојала потреба код Наручиоца.

Техничка документација треба да садржи Извештај о затеченом стању објекта, који треба
да буде израђен у складу са чланом 18. и 19. Закона о озакоњењу објеката ( Сл. Гласник РС“, БР.
96/2015).

Извештај о затеченом стању објекта садржи:
1. Елаборат геодетских радова, тј. снимак изведеног стања објекта (који доставља Инвеститор,
тј. Град Суботица)
2. Изјаву Одговорног пројектанта или Одговорног извођача радова да објекат испуњава основне
захтеве у погледу носивости и стабилности према прописима који су важили у време изградње
тог објекта
3.  Изјаву  власника  незаконито  изграђеног  објекта  да  прихвата  евентуални  ризик  у  погледу
коришћења  објекта  собзиром  на  минималну  техничку  документацију  која  је  прописана  за
поступак озакоњења објеката ( Ово је такође обавеза достављања од стране инвеститора)

  Извештај о затеченом стању објекта садржи општу, текстуалну, нумеричку и графичку
документацију, све у складу са  Законом о озакоњењу објеката ( Сл. Гласник РС“, БР. 96/2015).

Извештај се израђује и доставља у 3 (три) штампана примерка (оверена и потписана).

У  случају  посебних,  додатних  захтева  за  достављањем  других  аката,  техничке
документације и сагласности који нису саставни део Извештаја о затеченом стању објекта, Град
Суботица  је  у  обавези  да  их  обезбеди  и  достави  вршиоцу  услуге  озакоњења,  а  период
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обезбеђења  и  доставе  ових  аката  и  докумената  не  улази  у  рок  вршиоца  услуге  озакоњења
објеката.

Понуђач у понуди доставља цену израде  Извештаја о затеченом стању објекта који је у
поступку озакоњења. Цена не треба да садржи цену израде Елабората геодетских радова, јер је
то обавеза коју ће Инвеститор извршити. Оквирна количина укупне површине објеката који ће
евентуално бити предмет озакоњења је 14000 m2..

Понуђач је у обавези да цео поступак озакоњења сам испрати и оконча, све до исходовања
решења о озакоњењу у  поступку озакоњења предметног  објекта.  Све таксе  које  је  потребно
уплатити у овом поступку, Град Суботица је у обавези да уплати, а доказ о тој уплати да достави
вршиоцу услуге озакоњења одмах након извршене уплате, а најкасније у року од два дана од
извршене уплате.

Вршилац услуге озакоњења објеката има рок од максимално 60 дана за  предају потребне
документације  надлежном  органу  Градске  управе  за  исходовање  решења  о  озакоњењу  у
поступку озакоњења објекта, а од дана увођења у посао за сваки објекат појединачно. Вршилац
услуге  се  сматра  уведеним  у  посао  достављањем  Налога  за  вршење  озакоњења  конкретног
објекта који потписује Градоначелник Града Суботице, као и листа непокретности који се односи
на парцелу на којој  је  објекат саграђен,  и геодетски елаборат израђен од стране овлаштеног
геодете.
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                                      II                                                      

У  ПРВОЈ ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН К  10/18, у  VI  МОДЕЛ
УГОВОРА на страни 12/16 у Члану 5. став 2.:

Речи :

          “грађевинске и употребне дозволе“

Замењују се речима:
 
„решења о озакоњењу“

       И члан 5., на страни 12/16 измењеног уговора, из прве измене конкурсне документације,
сада гласи:

 И Члан 5. став 2. сада гласи:

„Вршилац услуге се обавезује  да у року од  60 дана од дана увођења у посао за сваки
објекат  појединачно,  преда  потребну  документацију  надлежном  органу  Градске  управе  за
исходовање решења о озакоњењу у поступку озакоњења објекта.“

НОВИ – VI МОДЕЛ УГОВОРА САДА ГЛАСИ (ПОНУЂАЧИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА  ГА
ДОСТАВЕ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ):
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ - 
Израда документације потребне за озакоњење и укњижбу објеката, ЈН К 10/18

Закључен између:

1.    Града  Суботица,  Градске управе  Суботица,  Суботица,  Трг  слободе  1, ПИБ
100444843, матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор,
коју заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у
даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и

2.  ________________________________________________,  са  седиштем
у_______________________, улица _____________________________ број ___, ПИБ:
_______________,  матични  број:  ___________________,  рачун
број:_____________________________код____________________ банке, које заступа
директор _________________________(у даљем тексту:  Вршилац услуге),  са друге
стране

____________________________________  ___________________________________
____________________________________  ___________________________________
____________________________________  ___________________________________
____________________________________   __________________________________
____________________________________  ___________________________________             
    (остали понуђачи из групе понуђача)                      (назив подизвођача)

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:

            - да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке за набавку услуге – Израда
документације потребне за озакоњење и укњижбу објеката,  под редним бројем ЈН К  10/18,  на
основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  IV-404-114/18 од  09.03.2018. године
сходно одредбама Закона  о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и
68/2015),

- да је Вршилац услуге доставио понуду број ________ од ___.__.2018. године, 
-  да  понуда  Вршиоца  услуге одговара захтевима  из  конкурсне  документације,  она  је

одговарајућа и прихватљива,
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора под бројем ******** дана ****** којом

је уговор  о вршењу геодетских услуга доделио Вршиоцу услуге.

Члан 2.
Предмет  уговора  су  услуге  –  израда  техничке  документације  за  поступак  озакоњења

нелегално  саграђених  објеката  на  подручју  Града  Суботице,  а  који  су  у  власништву  Града
Суботице, и то нелегалних стамбених, пословних, стамбено-пословних, објеката јавне намене,
помоћних објеката и објеката комуналне инфраструктуре, све у зависности од конкретног датог
налога од стране Града Суботице, тј. Градоначелника, у свему према спецификацији Наручиоца
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и понуди Вршиоца услуге број ___________  од дана _______, која је код Наручиоца заведена
под бројем  IV-404-114/18-** дана **.**.2018. године, који се налазе у прилогу овог Уговора и
чине његов саставни део.

Члан 3.

Цена  услуге  -  Израде  документације  потребне  за  озакоњење  и  укњижбу  објеката  по
квадратном метру објекта који је у поступку озакоњења према спецификацији Наручиоца,  без
ПДВ-а по  м²  износи ___________ динара (словима:  _______________ ______и __/100) ,  а  са
ПДВ-ом по м² износи __________ динара (словима: _______________ ______и __/100).

 Укупна цена услуге Израде документације потребне за озакоњење и укњижбу објеката за
14.000 м² износи  _______________________  динара  без  ПДВ-а  (словима:
_____________________________________________________________ динара и ____/100), а са
ПДВ-ом  износи  ____________________  динара  (словима:
_____________________________________________________________ динара и ____/100). 

Уговорне стране сагласно изјављују да је цена по јединици мере из става 1. овог члана
фиксна и не подлеже ревизији до коначне реализације овог Уговора.

Вршилац услуге је дужан да у понуђену цену урачуна путне и све друге трошкове који
прате услугу.

Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 1. овог члана, у
потпуности, уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца.

Реализација уговорене вредности ће се у  2018. години вршити до износа расположивих
средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2018. годину. Обавезе  које  доспевају  у
2019. години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена
у тој буџетској години.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да цену услуге предмета уговора исплаћује сукцесивно, након
завршетка  сваке појединачне услуге, у року од 45 дана од дана пријема исправних фактура и
овереног извештаја о извршеним услугама од стране Наручиоца на рачун Вршицоа услуге број
__________________________________________  код  банке
__________________________________. 

Вршилац услуге испоставља фактуре након извршених послова урађених по налозима
Наручиоца.

Вршилац услуге испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ
100444843,  матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, Народна банка Србија, Управа за
трезор.
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Наручилац врши исплату са апропријације у Буџету Града Раздео IV, глава 04, функција
620, програм 1, програмска активност 0003, програмска класификација 1101-0003,  економска
класификација 423911.

Члан 5.
Вршилац услуге  се обавезује  да услугу из члана 2. овог Уговора врши сукцесивно по

налогу наручиоца, у трајању од 12 месеци од дана закључења уговора. 
Вршилац услуге се обавезује  да у року од  60 дана од дана увођења у посао за сваки

објекат  појединачно,  преда  потребну  документацију  надлежном  органу  Градске  управе  за
исходовање решење о озакоњењу у поступку озакоњења објекта. 

Вршилац услуге се сматра уведеним у посао достављањем Налога за вршење озакоњења
конкретног објекта који потписује Градоначелник Града Суботице, као и листа непокретности
који се односи на парцелу на којој је објекат саграђен, и геодетски елаборат израђен од стране
овлаштеног геодете.

Члан 6.
Техничка  документација коју  Вршилац  услуге  предаје  Наручиоцу, треба  да  садржи

Извештај о затеченом стању објекта, који треба да буде израђен у складу са чланом 18. и 19.
Закона о озакоњењу објеката ( Сл. Гласник РС“, бр. 96/2015).

Извештај о затеченом стању објекта садржи:
1.  Елаборат  геодетских  радова,  тј.  снимак  изведеног  стања  објекта  (који  доставља

Инвеститор, тј. Град Суботица).
2. Изјаву Одговорног пројектанта или Одговорног извођача радова да објекат испуњава

основне захтеве у погледу носивости и стабилности према прописима који су важили у време
изградње тог објекта.

3. Изјаву власника незаконито изграђеног објекта да прихвата евентуални ризик у погледу
коришћења  објекта  с  обзиром  на  минималну  техничку  документацију  која  је  прописана  за
поступак озакоњења објеката ( Ово је такође обавеза достављања од стране инвеститора)

  Извештај о затеченом стању објекта садржи општу, текстуалну, нумеричку и графичку
документацију, све у складу са  Законом о озакоњењу објеката ( Сл. Гласник РС“, бр. 96/2015).

Члан 7.
Давалац услуге је дужан да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана,

од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница
треба  да  буде  потписана  од  стране  лица  овлашћеног  за  заступање у  десном доњем углу на
последњој линији.

 Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено менично овлашћење – писмо, на име
гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто)
од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са
клаузулом,  «без  протеста»  «безусловна» и  «платива  на  први  позив».  Уз  меницу  мора  бити
достављена и копија картона депонованих потписа,  која  је  издата од стране пословне банке.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Град Суботица, Градска управа
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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  полса 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 Давалац 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 8.
Вршилац услуге је обавезан да  Извештај из члана 6. овог Уговора  изради и достави

Наручиоцу у 3 (три) штампана примерка (оверена и потписана).
У  случају  посебних,  додатних  захтева  за  достављањем  других  аката,  техничке

документације и сагласности који нису саставни део Извештаја о затеченом стању објекта, Град
Суботица  је  у  обавези  да  их  обезбеди  и  достави  вршиоцу  услуге  озакоњења,  а  период
обезбеђења  и  доставе  ових  аката  и  докумената  не  улази  у  рок  вршиоца  услуге  озакоњења
објеката.

Члан 9.
Вршилац услуге ће за потребе  Наручиоца извршити услугу  из члана 1. овог уговора у

свему према условима из спецификације Наручиоца. 
Вршилац услгуе је обавезан да цео поступак озакоњења сам испрати и оконча, све до

исходовања грађевинске и употребне дозволе у поступку озакоњења предметног објекта.
Све таксе које је  потребно уплатити у овом поступку,  Град Суботица је  у  обавези да

уплати,  а  доказ  о  тој  уплати  да  достави  вршиоцу  услуге  озакоњења одмах  након  извршене
уплате, а најкасније у року од два дана од извршене уплате.

Члан 10.
 Овај Уговор може бити измењен или допуњен  из објективних околности  сагласношћу

уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

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

Члан 11.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о

облигационим односима, као и других позитивно правних прописа који регулишу ову област.

Град Суботица, Градска управа
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Члан 12.
Вршилац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка

промене,  писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које
могу утицати на реализацију овог уговора.

Члан 13. 
Наручилац  може  повећати  обим  предмета  уговора  о  јавној  набавци  без  спровођења

поступка јавне набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у скалду са
чланом 115. ЗЈН. 

Члан 14. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће

решавати мирним путем – споразумно.
У случају  немогућности споразумног решења спорних питања уговара се  надлежност

Приередног суда у Суботици.

Члан 15.
Уговор је сачињен у 7 истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 примерака, а

Вршилац услуге 1  примерак.

Члан 16.
Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача.

ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ: НАРУЧИЛАЦ:
          Начелник Градске управе

Града Суботице  

                                      , директор           Марија Ушумовић Давчик,
 мастер правник

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је

сагласан са садржином модела уговора.
У  случају  подношења  заједничке  понуде,  односно  понуде  са  учешћем  подизвођача  у

моделу  уговора  морају  бити  наведени  сви  понуђачи  из  групе  понуђача,  односно  сви
подизвођачи.

Град Суботица, Градска управа
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III

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 10/18 на страни 36/37  у VII УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ  у  тачци  27.   РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА

Мења се и сада гласи :

„Рок за подношење понуде је 20.04.2018. године до 11,00 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до
20.04.2018. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања.“

IV 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 10/18 на страни 36/37  у VII УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачци 28.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Мења се и сада гласи :

„Јавно  отварање  понуда  отпочеће  20.04.2018.  године у  просторијама  Наручиоца,  у
Суботици,  Трг  слободе  1,  са  почетком  у 13,00 часова,  у  Старој  Градској  кући,  II  спрат у
канцеларији 214.

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

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

представници понуђача.“

V

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Град Суботица, Градска управа
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