
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
24000 СУБОТИЦА 
ТРГ СЛОБОДЕ 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поступак јавне набавке – отворени поступак

НАБАВКА  УСЛУГЕ - 
 ГРАЂЕВИНСКИ, МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО НАДЗОР НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ЗЕЛЕНЕ ФОНТАНЕ

                                                             ЈН К 59/19

Суботица, новембар 2019.

Град Суботица, Градска управа,  Конкурсна документација јавне набавке 
услуга –  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈН К

59/19

 1/ 52



На основу  чл.  32  и  61.  Закона  о  јавним набавкама  („Сл.  Гласник  РС“  бр.  124/2012, 14/2015  и
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“  бр.
86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-569/2019 од дана 04.11.2019. године
и Решења о образовању комисије за јавну набавку од дана 04.11.2019. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга -  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и
изградњи Зелене фонтане 

ЈН К 59/19 

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
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17
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Прилози

Град Суботица, Градска управа,  Конкурсна документација јавне набавке 
услуга –  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈН К

59/19

 2/ 52



I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу

Град Суботица, Градска управа
Трг слободе 1, 24000 Суботица  
ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, текући рачун: 840-27640-46, НБС Управа за трезор
Интернет страница: www.subotica.rs 

Врста поступка

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној набавци

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН К 59/19 су услуге –  Грађевински, машински и електро надзор на
реконструкцији и изградњи Зелене фонтане

Шифра из ОРН:   71247000 – надзор грађевинских радова 
                               

Контакт

Е-маил адреса: javnenabavke@subotica.rs
Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И   УВИД У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  
Заинтересована лица могу да изврше обилазак локације и изврше увид у пројектно техничку
документацију,  уз обавезну најаву најмање 2 дана пре намераваног увида и обиласка локације.
Пријаве  се  достављају  у  писаној  форми  лично  у  Секретаријату за  инвестиције и  развој,
Суботица, Трг републике 16 или путем електронске поште на е-маил: g  ordana.cvijin@subotica.rs  . 
О термину заинтересовани понуђач ће бити обавештен на исти начин како је поднео пријаву.
Обилазак локације није могуће извршити на дан отварања понуда.
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II  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
У поступку јавне набавке услуга

 Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене
фонтане

Mesto vršenja usluge: Subotica, Trg Slobode, Parcela br: 43089 K.O. Donji Grad

Predmet usluge:

Predmet usluge je vršenje arhitektonskog,  hidrotehničkog, mašinskog i elektrotehničkog  nadzora nad
izvođenjem radova  na rekonstrukciji i  izgradnji  Zelene fontane  u Subotici,  u skladu sa projektnom
dokumentacijom  i građevinskom dozvolom. 
Obaveza  izvršioca usluge je obavljanje arhitektonskog, hidrotehničkog, mašinskog i elektrotehničkog
nadzora za vreme izvođenja radova do primopredaje radova, koordinacija sa investitorom i izvođačem
na nedeljnom nivou, priprema zapisnika i izveštaja za predhodno izvršene radove i za planirane radove
kao i izrada izveštaja za okončane radove i učestvovanje u tehničkom prijemu radova na rekonstrukciji
i izgradnji Zelene fontane u Subotici.

Stručni nadzor (svaki za svoju oblast) treba da obuhvati: 

- da vrši obilazak gradilišta na kojem se izvode radovi nad kojim vrši nadzor;
- da najmanje 1 (jednom) nedeljno učestvuje na sastancima sa  Naručiocem i Izvođačem radova i o
istom sačini zapisnik;
-  da  minimum  dva  puta  mesečno  sačini  izveštaj  o  izvođenju  radova  sa fotodokumentacijom  za
prethodne dve nedelje;
- kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema tehničkoj dokumentaciji
po kojoj je izdata građevinska dozvola; 
-  kontrolu i  proveru kvaliteta  izvođenja svih vrsta  radova i  primenu propisa,  standarda i  tehničkih
normativa, uključujući i standarde pristupačnosti; 
-  kontrolu  i  overu  količine  izvedenih  radova  (overa  građevinskih  knjiga,  privremenih  i  okončane
situacija); 
- proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koje se ugrađuju i postavljaju
u objekat i dali postoji dokumentacija koja dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat i drugo); 
- kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje ne mogu
proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta;  
- davanje uputstava izvođaču radova;
- saradnju sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje
radova;
 - redovno praćenje dinamike izvođenja radova i usklađenosti sa ugovorenim rokovima; 
- rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova;
 - kontinuiranu saradnju sa Naručiocem, pisanim putem, po svim relevantnim pitanjima;
 - učešće u radu komisije za tehnički pregled objekta. 
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 Vršilac usluge je u obavezi da pregleda Projekat za izvođenje i da se o istom izjasni u roku od 5 dana
od  dana  kada  mu je  od  Naručioca  dostavljen  projekat,  kao  i  da  izvrši  pregled  dinamičkog  plana
izvođenja ugovorenih radova. O izvršenim pregledima, dužan je da se izjasni pisanim putem i da ih bez
odlaganja dostavi Naručiocu. 
Vršilac usluge je obavezan da vrši kontrolu i overu privremenih situacija, kao i okončane situacije, koje
se tiču izvedenih radova.  
Vršilac usluge je obavezan da vrši koordinaciju između izvođača radova i investitora minimum jednom
nedeljno. Vršilac usluge je u obavezi dostaviti pisane izveštaje o tokovima i realizaciji izvođenja radova
i to minimum dva puta mesečno. Ukoliko dođe do odstupanja prilikom izvođenja radova u odnosu na
projektno  tehničku  dokumentaciju,  obavezan  je  da  o  tome  obavesti  Naručioca  pisanim  putem  uz
obrazloženje, u roku od 24 časa. 
Sva zapažanja u toku vršenja usluge stručnog nadzora upisuju se u građevinski dnevnik na propisan
način, potpisuju se i overavaju licencnim pečatom. 
Stručni nadzor se u svemu ostalom vrši u skladu sa „Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog
nadzora „Sl.glasnik RS“ 22/2015 i 24/2017) i drugim važećim propisima koji regulišu ovo oblast. 

TEHNIČKI OPIS RADOVA IZ PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE/SPOLJNOG UREĐENJA
Na osnovu razgovora sa Investitorom, uvida na licu mesta,  projektnog zadatka,  Izmene lokacijskih
uslova broj: ROP-SUB-2439-LOC-1/2019  od 25.02.2019., II izmene lokacijskih uslova broj: ROP-
SUB-4235-LOCA-1/2019 od 27.02.2019., Građevinske dozvole broj ROP-SUB-1336-CPIH-2/2019. od
28.02.2019.  i  drugih  uslova  urađena  je  projektno-tehnička  dokumentacija  za  Izmenu  projekta  za
građevinsku dozvolu za objekat Zelena fontana, u Subotici na Trgu Slobode, k.p. 43089 K.O. Donji
grad.
Projektom je predviđena izgradnja u tri faze.

I FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje parterne fontane, sa tehničkom etažom, popločanje
trga, žardinjere
II FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje Rainbow-jetova
III FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje bazena sa mirnom vodom
Javna nabavka obuhvata izvođenje radova sve tri faze odjednom.

Projektno-tehnička dokumentacija Rekonstrukcija Zelene fontane se odnosi na samu Fontanu kao i na
okolni prostor Trga.
Ukupna površina na kojoj je predviđena rekonstrukcija je cca 3300m2. 
Trg je podeljen u tri celine:    - “vodena igra” (parterna fontana)

- “mirna voda”
- ozelenjeni deo trga sa sedenjem

-Parterna fontana je predviđena u središnjem delu trga, kružnog je oblika, centralne površine 113.09m2.
Obuhvata 61 parternu mlaznicu Waterboyplus  koje su raspoređene kao 1 centralna i 5 koncentričnih
krugova. 
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Centralna mlaznica Waterboyplus raspršuje vodu do visine 4.00m. Prvi krug mlaznica ima 4 mlaznice
Waterboyplus koje raspršuju vodu do visine 3.00m, drugi krug ima 8 komada mlaznica (Waterboyplus)
koje raspršuju vodu do visine 2.25m, treći krug ima 16 komada mlaznica (Waterboyplus) koje raspršuju
vodu do visine 1.75m, četvrti krug ima 16 komada mlaznica (Waterboyplus) koje raspršuju vodu do
visine 1.25m, peti krug ima 16 komada mlaznica (Waterboyplus) koje raspršuju vodu do visine 1.00m.
Sve mlaznice su u sklopu rešetke od inox lima kroz koje se odvodi potrošena voda u donji bazen, gde
se vrši kondicioniranje vode i recirkulacija u sistem. Pored svake mlaznice je ugrađena svetiljka sa
RGB  LED  rasvetom,  koja  se  takođe  software-ski  kontroliše.  Na  kružnici  poluprečnika  8.50m
projektovano  je  16  parternih  usmerenih  mlaznica  sa  glatkim  mlazom –  Rainbow Jet  mlaznice  sa
parabolom cca dužine 4.00m, visine 1.80m. Centar nove parterne fontane – “vodene igre” se poklapa sa
centrom postojeće Zelene fontane. Rad fontane se kontroliše iz mašinske prostorije koja se nalazi ispod
same fontane i prema bazenima, gde je smešten bazen sa potrebnom količinom vode, pumpe, filteri,
dozatori  i  sva  potrebna  prateća  oprema,  ormari  za  smeštaj  potrebnih  elemenata,  kao  i  elektro
upravljački ormari. Fontana je predviđena da radi u nekoliko režima u zavisnosti od prilike, doba dana
ili vremena. 
-“Mirna  voda”  se  sastoji  iz  tri  plitka  bazena  sa  mirnom  vodom,  odnosno,  predviđeno  je  blago
cirkulisanje vode zbog lakšeg održavanja. Dubina vode ne prelazi 30cm. 
-Zeleni deo trga obuhvata žardinjere sa zelenilom, klupe i površine sa travom i cvećem. Ovaj deo je
predviđen kao najmirniji deo trga gde se u hladovini može posmatrati vodena igra i sagledavati ceo trg. 

Objekat će se izvesti primenom sledećih postupaka i materijala :
Na pripremi terena Trga potrebno je odraditi sledeće aktivnosti:
-demontaža i rušenje postojeće Zelene fontane sa svim podzemnim instalacijama i okolnim platoom
-podizanje postojećeg popločanja i gde je potrebno rušenje podloge postojećeg popločanja 
-izmeštanje postojećih instalacija gde je potrebno

TEHNIČKA PROSTORIJA:
Tehnička  prostorija  zauzima  prostor  ispod  parterne  fontane.  Izvedena  je  od  armiranog
vodonepropusnog betona, sa dodatnom hidroizolacijom. Prostor ispod same fontane je kružni, veličine
fontane i  predstavlja rezervoar za vodu. Visina ove prostorije je 140 cm a visina vode je 40 cm i
prihvata 41,54m3 vode. Visina tehničke prostorije je h=190cm. Silaz u tehničku prostoriju je predviđen
penjalicama koje su postavljene u neposrednoj blizini bazena sa „mirnom vodom“. 

POPLOČANJE:
Popločanje se izvodi od Semmelrock kocki (više vrsta), granita (više vrsta) i betonskih kocki po uzoru
na postojeće.
Parterna fontana, odnosno njeno popločanje, se izvodi u granitu. Predviđen je granit VERDE ANDEER
d=3cm, čija se gornja površina obrađuje water jet-om. Granit se postavlja u cementni malter d=4cm,
preko  armiranobetonske  ploče  MB-30,  d=20cm  prema  statičkom  proračunu.  Oko  ove  centralne
površine predviđena je rešetka od inox-a potrebnih dimenzija.
Oko parterne fontane se šire koncentrični krugovi.  Smenjuju se Semmelrock kocke (širine 91cm) i
granitna bordura (širine 9cm), ukupno 100cm. Od Semmelrocka je predviđena LA LINIA 30x30x8cm,
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boja - siva granit Jablanica. Semmelrock se postavlja preko 4cm rizle frakcije 4-8mm, 15cm tucanika i
30cm peska. 
Pre postavljanja  podloge za Semmelrock betonira  se  kružna podloga za bordure od granita.  Ovim
putem  se  sprečava  „bežanje“  popločanja,  i  ograničava  se  prostor  za  postavljanje  Semmelrock
popločanja. Dimenzija betonske podloge za boruduru je 8/22cm sa tim da na svakoj šestoj borduri
betonska podloga ima dimenziju 8/52cm.
Granitna bordura predviđena je od granita MYSTIC GREY d=3cm, obrada - poliranje. Postavlja se u
cementni malter preko prethodno betonirane podloge.
Koncentrično  popločanje  se  u  jednom delu  trga  prekida  granitnim popločanjem koje  imitira  oblik
žardinjera.  Granit  predviđen  za  ovo  popločanje  je  BETHEL WHITE  d=3cm,  obrada  -  water  jet.
Postavlja se u cementni malter.
Prema  objektu  „Narodnog  Pozorišta“  se  predviđa  ortogonalni  raster  popločanja.  Semmelrock
popločanje, LA LINIA 50x50x8cm i 25x50x8cm, boja - siva granit Jablanica, se postavlja u rasteru od
5x5m sa bordurom širine 20cm. Bordura je predviđena od Semmelrock-a, LA LINIA 20x20x8cm, boja
-  granitno  siva,  fino prana  (bela).  Semmelrock se postavlja  preko 4cm rizle  frakcije  4-8cm, 15cm
tucanika i 30cm peska. Na susticanju bordura oko četiri raster kocke od 5x5m se umesto Semmelrock
kocke postavlja  granitna  ploča.  Predviđen je  granit  VERDE ANDEER d=3cm,  obrada  -  poliranje.
Postavlja se u cementni malter.
Na radijusu od 24m, u širini od 3m postavlja se „kružna staza“ sa različitom geometrijom pri krajevima
staze. Popločanje ove staze je projektovano Semmelrock kockama LA LINIA 10x10x8cm, boja – basalt
antracit fino prana. Bordura ove staze se radi od granita VERDE ANDEER d=3cm, obrada - poliranje.
Postavlja se u cementni malter.
Na određenoj  površini  –  granici  intervencije  zbog  uklapanja  sa  ostalim delom Trga  popločanje  je
predviđeno betonskim kockama po uzoru na postojeće.

Na označenim mestima su projektovane intarzije u popločanju. Predviđene su 22 intarzije koje se rade
od granitnih ploča u koje se ugrađuju aplikacije od inox lima d=10mm, u obliku cveta lale. Pored
aplikacije  predviđena je  i  parterna  LED svetiljka,  kao  što  je  PHILIPS –  marker  led.  Temperatura
svetlosti cca 2500K. Detalj na graf. prilogu.

BAZENI SA „MIRNOM VODOM“:
U severnom kvadrantu predviđena su tri bazena sa mirnom vodom. Površina bazena je cca 115m².
Površina vode je cca 52m².
Bazen je oblika 3 segmenta kružnog isečka. Svaki bazen ima „ostrvo“ na sredini. Ovi bazeni se rade od
armiranog  betona  MB-40,  u  svemu  prema  statičkom  proračunu.  Hidroizolovani  su  adekvatnim
materijalima.  Sve  vidljive  površine  bazena  su  obložene  poliranim granitom d=2cm,  koji  se  lepi  u
cementni  malter.  Gornja  površina  oboda  srednjeg  bazena  je  predviđena  sa  drvenim  klupama.  Sa
unutrašnje strane sva tri bazena se oblažu granitom BETHEL WHITE, dok se sa spoljne strane dva
bočna  bazena  oblažu  granitom  MYSTIC  GREY,  dok  se  srednji  bazen  oblaže  granitom  VERDE
ANDEER.
Na unutrašnjoj strani bazena postavlja se podvodna rasveta, fleksibilnim trakama sa LED rasvetom. 

ŽARDINJERE I KLUPE:
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Na jugozapadnoj  strani  Trga  projektovano  je  nekoliko  žardinjera.  Tri  velike  i  tri  male  žardinjere
raznoliko tretirane u smislu materijalizacije i hortikulturalne opreme. Oblik svih žardinjera je segment
kružnog isečka.Velike žardinjere su predviđene za sedenje jer se sa gornje strane oblažu drvetom. Na
svojoj najkraćoj strani tj.  prema fontani predviđene su klupe sa naslonom, dok su sa ostalih strana
predviđene klupe sa prekidom i bez naslona.
Žardinjere  su  projektovane  kao  velike  armiranobetonske  konstrukcije,  u  svemu  prema  statičkom
proračunu.
Obloga žardinjera je poliranim granitom koji se lepi u cementni malter. Početak obloge je uvek na 2cm
iznad popločanja. Velika žardinjera 1a i 1b se oblažu granitom MYSTIC GREY, a velika žardinjera 2
granitom BETHEL WHITE. Male žardinjere 1 i 2 se, osim bočno granitom, oblažu i sa gornje strane,
dok se mala žardinjera 3, projektuje sa oblogom od granita sa strane a sa gornje je predviđeno sedenje
na drvenoj oblozi. Za razliku od velikih žardinjera, na maloj žardinjeri 3 je kontinualna drvena obloga
bez naslona sa sve 4 strane.
Sve tri male žardinjere se oblažu granitom VERDE ANDEER. Svo zelenilo i/ili cveće je osvetljeno
malim podnim reflektorima, kao što je PHILIPS – Mini deco Flood. Temperatura svetlosti cca 2500K.
Svo drvo koje se koristi  u izradi klupa i  raznih obloga je tvrdo drvo, hrastovina,  koja se zaštićuje
impregnacionim bojama, tipa GJOKO (Norveška), koje su pogodne za veoma oštre klimatske uslove.
Finalni  ton  je  tamno  smeđe  -  siva  nijansa.  Pričvršćivanje  drvenih  elemenata  je  dato  u  detaljima
grafičkih priloga.
Na severoistočnoj strani Trga projektovane su žardinjere u kombinaciji sa po dve bočne klupe koje su
pravougaonog oblika. Žardinjere i klupe su od armiranog betona, u svemu prema statičkom proračunu.
Na  bočnoj  ravni,  sa  zapadne  strane  svake  žardinjere  projektovana  je  profilacija  u  betonu  prema
određenom uzorku koji je dat na grafičkom prilogu. Klupe su popločane drvenim elementima od tvrdog
drveta, u svemu obrađenom prema gornjem opisu.
Na  južnoj  strani  „kružne  staze“  projektovane  su  samostojeće  klupe.  Ove  klupe  imaju  osnovnu
konstrukciju  od  metala,  a  sedenje  je  na  elementima od tvrdog  drveta.  U svemu prema grafičkom
prilogu.

URBANI MOBILIJAR:
Na određenim mestima projektovano je  postavljanje  posuda za  otpad,  zaštitnih  stubića,  reklamnog
stuba i štitnika za postojeća drva. Svi elementi su odabrani od renomiranog domaćeg proizvođača a svi
detalji dati na grafičkim prilozima. Predviđeno je 13 posuda za otpad po uzoru na postojeće posude
koje su postavljene u centru grada. Umesto starog betonskog reklamnog stuba predviđena je instalacija
višenamenskog  reklamnog  stuba  kao  što  je  Korali-  CITY-LIGHT,  višenamenski  stub,  RSMA001.
Projektovani su zaštitni stubići, 24 komada i 2 pregibna na zaključavanje. Varijanta zaštitnim stubićima
je postavljanje žardinjera koje će sprečiti prolaz kolskog saobraćaja. 
Štitnik za postojeća stabla, kao što je „Korali“ 150x150cm, sa rupom prečnika 60cm.

RASVETA:
Posebna pažnja je posvećena osvetljenu Trga i Fontane. Pored već pomenutih oblika rasvete, na Trgu je
predviđena instalacija 15 kandelabera, tipa Subotica 1 – stilski kandelaber koji se i sada nalaze na trgu.
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2/1 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE 
Na osnovu razgovora sa Investitorom, uvida na licu mesta,  projektnog zadatka,  Izmene lokacijskih
uslova broj: ROP-SUB-2439-LOC-1/2019  od 25.02.2019., II izmene lokacijskih uslova broj: ROP-
SUB-4235-LOCA-1/2019 od 27.02.2019., Građevinske dozvole broj ROP-SUB-1336-CPIH-2/2019. od
28.02.2019.  i  drugih  uslova  urađena  je  projektno-tehnička  dokumentacija  za  Izmenu  projekta  za
građevinsku dozvolu za objekat Zelena fontana, u Subotici na Trgu Slobode, k.p. 43089 K.O. Donji
grad.
Projektom je predviđena izgradnja u tri faze
I FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje parterne fontane, sa tehničkom etažom, popločanje
trga, žardinjere
II FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje Rainbow-jetova
III FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje bazena sa mirnom vodom
Javna nabavka obuhvata izvođenje radova sve tri faze odjednom.
Projektno-tehnička dokumentacija Rekonstrukcija Zelene fontane se odnosi na samu Fontanu kao i na
okolni prostor Trga.                                                                              

Objekat će se izvesti primenom sledećih postupaka i materijala :
Na pripremi terena Trga potrebno je odraditi sledeće aktivnosti:
-demontaža i rušenje postojeće Zelene fontane sa svim podzemnim instalacijama i okolnim platoom
-podizanje postojećeg popločanja i gde je potrebno rušenje podloge postojećeg popločanja 
-izmeštanje postojećih instalacija gde je potrebno

PARTERNA FONTANA
Parterna fontana je predviđena u središnjem delu trga, kružnog je oblika, centralne površine 113.09m2.
Obuhvata 61 parternu mlaznicu Waterboyplus  koje su raspoređene kao 1 centralna i 5 koncentričnih
krugova.  
Centar nove parterne fontane – “vodene igre” se poklapa sa centrom postojeće Zelene fontane. Rad
fontane se kontroliše iz mašinske prostorije koja se nalazi ispod same fontane i prema bazenima, gde je
smešten bazen sa potrebnom količinom vode, pumpe, filteri, dozatori i sva potrebna prateća oprema,
ormari za smeštaj potrebnih elemenata, kao i elektro upravljački ormari. Fontana je predviđena da radi
u  nekoliko  režima  u  zavisnosti  od  prilike,  doba  dana  ili  vremena.  Parterna  fontana  radi  se
vodonepropusnim  armiranim betonom MB40, armira se mrežom i rebrastom armaturom na podlozi od
šljunka u debljini od 30 cm i mršavog betona u debljini 10 cm. Na podlogu postaviti hidroizolaciju a
zatim postavljati armaturu. Armirati ih prema statičkom proračunu i detaljima armature. 
Posebnu pažnju obratiti na hidroizolaciju objekata u zemlji.
Završna obrada prema detaljima arhitektoskog rešenja.

TEHNIČKA PROSTORIJA:
Tehnička  prostorija  zauzima  prostor  ispod  parterne  fontane.  Izvedena  je  od  armiranog
vodonepropusnog betona, sa dodatnom hidroizolacijom. Prostor ispod same fontane je kružni, veličine
fontane i  predstavlja rezervoar za vodu. Visina ove prostorije je 140 cm a visina vode je 40 cm i
prihvata 41,54m3 vode. Visina tehničke prostorije je h=190cm. Silaz u tehničku prostoriju je predviđen
penjalicama koje su postavljene u neposrednoj blizini bazena sa „mirnom vodom“. 
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BAZENI SA „MIRNOM VODOM“:
U severnom kvadrantu predviđena su tri bazena sa mirnom vodom. Površina bazena je cca 115m².
Površina vode je cca 52m².
Bazen je oblika 3 segmenta kružnog isečka. Svaki bazen ima „ostrvo“ na sredini. Ovi bazeni se rade od
armiranog  betona  MB-40,  u  svemu  prema  statičkom proračunu.  Armatura  –mreža  MA 500/560  i
rebrasta RA 400/500. Ispod donje ploče izvesti tampon od šljunka u debljini 15cm i mršavog betona
5cm.Hidroizolovani su adekvatnim materijalima. Sve vidljive površine bazena su obložene poliranim
granitom d=2cm, koji se lepi u cementni malter. Gornja površina oboda srednjeg bazena je predviđena
sa drvenim klupama. Sa unutrašnje strane sva tri bazena se oblažu granitom BETHEL WHITE, dok se
sa spoljne strane dva bočna bazena oblažu granitom MYSTIC GREY, dok se srednji  bazen oblaže
granitom VERDE ANDEER.

ŽARDINJERE I KLUPE:
Na jugozapadnoj  strani  Trga  projektovano  je  nekoliko  žardinjera.  Tri  velike  i  tri  male  žardinjere
raznoliko tretirane u smislu materijalizacije i hortikulturalne opreme. Oblik svih žardinjera je segment
kružnog isečka.Velike žardinjere se sa gornje strane oblažu drvetom. Žardinjere su projektovane kao
velike  armiranobetonske  konstrukcije,  u  svemu prema statičkom proračunu.  Žardinjere  se  rade  od
armiranog  betona  MB-30,  u  svemu  prema  statičkom proračunu.  Armatura  –mreža  MA 500/560  i
rebrasta RA 400/500. Ispod donje ploče izvesti tampon od šljunka u debljini 15cm i mršavog betona
5cm.Hidroizolovani su adekvatnim materijalima.

3 - PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
I DEO – vodovod i kanalizacija
Na osnovu razgovora sa Investitorom, uvida na licu mesta,  projektnog zadatka,  Izmene lokacijskih
uslova broj: ROP-SUB-2439-LOC-1/2019  od 25.02.2019.,  II izmene lokacijskih uslova broj: ROP-
SUB-4235-LOCA-1/2019 od 27.02.2019., Građevinske dozvole broj ROP-SUB-1336-CPIH-2/2019. od
28.02.2019. i  drugih  uslova  urađena  je  projektno-tehnička  dokumentacija  za  Izmenu  projekta  za
građevinsku dozvolu za objekat Zelena fontana, u Subotici na Trgu Slobode, k.p. 43089 K.O. Donji
grad. 
Projektom je predviđena izgradnja u tri faze
I FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje parterne fontane, sa tehničkom etažom, popločanje
trga, žardinjere
II FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje Rainbow -jetova
III FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje bazena sa mirnom vodom
Javna nabavka obuhvata izvođenje radova sve tri faze odjednom.

Projektno-tehnička dokumentacija Rekonstrukcija Zelene fontane se odnosi na samu Fontanu kao i na
okolni prostor Trga.
Projekat  hidrotehničkih  instalacija  obuhvata  spoljne  instalacije  sa  priključcima  iz  objekta.  Na
predmetnoj lokaciji  se nalazi javni vodovod, kao i javna kanalizacija,  tako da je priključak na iste
omogućen.
Oblik, veličina i konstrukcija fontane je određena u arhitektonskom projektu predmetne fontane.
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Predviđena je parterna fontana. Na visini partera se nalaze suvomontažne fontanske mlaznice, a ispod
gornje površine se nalazi podzemna građevina od armiranog betona za smeštaj cevovoda i za smeštaj
opreme, koje su potrebne za funkcionisanje fontane. Akumulacioni rezervoar za vodu je isto smešten u
ovoj građevini.
Površina trga je podeljena u tri celine: - “vodena igra” (parterna fontana)

             - “mirna voda”
             - ozelenjeni deo trga sa sedenjem

Parterna fontana (“vodena igra”)  je predviđena u središnjem delu trga, kružnog je oblika, centralne
površine 113.09m2.
Obuhvata 61 parternu mlaznicu,  Waterboyplus koje su raspoređene kao 1 centralna i 5 koncentričnih
krugova:
Centralna mlaznica raspršuje vodu do visine 4.00m.
Prvi krug mlaznica ima 4 mlaznice koje raspršuju vodu do visine 3.00m.
Drugi krug ima 8 komada mlaznica koje raspršuju vodu do visine 2.25m.
Treći krug ima 16 komada mlaznica koje raspršuju vodu do visine 1.75m.
Četvrti krug ima 16 komada mlaznica koje raspršuju vodu do visine 1.25m. 
Peti krug ima 16 komada mlaznica koje raspršuju vodu do visine 1.00m.
Sve mlaznice su u sklopu rešetke od inox lima kroz koje se odvodi potrošena voda u donji bazen, gde
se vrši kondicioniranje vode i recirkulacija u sistem. 
Na kružnici poluprečnika 8.50m projektovano je 16 parternih usmerenih mlaznica sa glatkim mlazom –
Rainbow Jet mlaznice sa parabolom cca dužine 4.00m, visine 1.80m. 
Centar nove parterne fontane – “vodene igre” se poklapa sa centrom postojeće Zelene fontane. 
Rad fontane se kontroliše iz mašinske prostorije koja se nalazi ispod same fontane i prema bazenima,
gde je smešten bazen sa potrebnom količinom vode, pumpe, filteri,  dozatori i  sva potrebna prateća
oprema, ormari za smeštaj potrebnih elemenata, kao i elektro upravljački ormari.
Fontana je predviđena da radi u nekoliko režima u zavisnosti od prilike, doba dana ili vremena. 

“Mirna  voda” se  sastoji  iz  tri  plitka  bazena  sa  mirnom  vodom,  odnosno,  predviđeno  je  blago
cirkulisanje vode zbog lakšeg održavanja.
 Dubina vode ne prelazi 30cm. 

Zeleni deo trga obuhvata žardinjere sa zelenilom, klupe i površine sa travom i cvećem. Ovaj deo je
predviđen kao najmirniji deo trga gde se u hladovini može posmatrati vodena igra i sagledavati ceo trg. 

Objekat će se izvesti primenom sledećih postupaka i materijala :
Na pripremi terena Trga potrebno je odraditi sledeće aktivnosti:
-demontaža i rušenje postojeće Zelene fontane sa svim podzemnim instalacijama i okolnim platoom
-podizanje postojećeg popločanja i gde je potrebno rušenje podloge postojećeg popločanja 
-izmeštanje postojećih instalacija gde je potrebno

POSTOJEĆE  STANJE 
U delu predmetne ulice postoji fekalna kanalizacija i sanitarni vod.
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TEHNIČKO REŠENJE
Trasa, padovi i orjentacija-

Projektovana trasa je prikazana na situacionom planu, gde je definisana nova kanalizaciona trasa od
fontanske  tehnike  do  novog  kanalizacionog  šahta  Š1  sa  prečnikom  Ø200  PVC,  kao  i  odvod  od
havarijskog slivnika iz tehničke prostorije do novog kanalizacionog šahta  prečnika Ø110 PVC. 

Nova trasa dovoda vode takođe je prikazana na situacionom planu gde je pozicioniran dovod vode
do fontanske tehnike  prečnika Ø80 i priključkom na postojeći vod AC80.

Prečnici  cevi i visinski položaj su odredjeni na osnovu hidrauličkog proračuna prema kojem se
planiraju 4deonice:

- deonica Hs – Š1
Ø110 od havarijskog slivnika do šahta Š1

- deonica FT – Š1
Ø200 od fontanske tehnike do šahta Š1

- deonica Š2 – RŠ 
Ø200 od šahta Š2 do revizionog šahta

- deonica FT – VŠ 
Ø80 od vodomernog šahta do fontanske tehnike
Maksimalno su ispoštovane postojeće instalacije. 
Trasa je definisana na situaciji R=1:250.
Nivelacija-  Niveleta  projektovana  kanalizacije  i  vodovoda  je  postavljena  tako  da  su  zadovoljeni
postavljeni predhodni uslovi vlasnika postojećih instalacija sa kojima se ukršta trasa kao i tehnički
normativi. 

Napomena:
Preporuka  je  da  se  izgradnja  vodovodne  i  kanalizacione  mreže  vrši  u  periodu  kada  je  niži  nivo
podzemne vode. 

Iskop- Iskop rova vrši se  mašinski uz prethodno uklanjanje kolovoza i trotoara. Sa iskopom rova vrši
se osiguranje bokova rova odgovarajućom podgradom.
Na  lokacijama  ukrštanja  kanalizacije  sa  postojećim  instalacijama  obavezan  je  ručni  iskop  rova  i
prisustvo nadležnog lica vlasnika instalacija kao i na zadnjih 0.2 m do kote dna rova. 
Nakon iskopa rova vrši  se  planiranje  dna rova i  zbijanje  mehanizacijom za  zbijanje  do postizanja
Ms=1.0KN/cm2. Na pripremljenu podlogu razastire se posteljica od peska koja se takođe sabija do
postizanja Ms=1.5 KN/cm2. Uslovi ugradnje posteljice isti su kao i za zatrpavanje rova.

Prečnik, materijal i montaža cevi – 
Izabrane  su  PVC  kanalizacione  cevi  za  uličnu  kanalizaciju,  dubina  ukopavanja  min  1,2  ÷  6  m
max,maksimalno opterećenje 18t/osovini.

Prečnici  cevi Ø110mm i Ø200mm sa spajanjem pomoću zaptivnih gumenih prstenova. Montažu
izvršiti prema preporuci proizvođača. 

Vodovodne cevi su prečnika Ø80mm.
Cevi  se  postavljaju  na  pripremljenu  i  nabijenu  posteljicu  od  peska  u  projektovanom  padu  uz

kontrolu geodetskog instrumenta. 
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Zatrpavanje-  Pre  početka  zatrpavanja  rova,  odnosno  nakon  završene  montaže  cevovoda  izvršiti
geodetsko snimanje cevovoda sa unošenjem podataka u katastar komunalnih objekata i instalacija, kao

i snimanje kamerom izvedenog cevovoda.

Nakon snimanja cevovoda i eventualnih korekcija nepravilno montiranih cevi vrši
se  ispitivanje izgrađene vodovodne  i kanalizacione mreže na vodonepropusnost
prema važećim propisima a zatim zatrpavanje rova (cevi)  peskom prema planu
zatrpavanja. 

Zatrpavanje  peskom je do kote kolovozne i trotoarske konstrukcije. 
Zatrpavanje peskom vršiti u slojevima debljine 30 cm, sa zbijanjem svakog sloja do

potrebne zbijenosti  od min. Ms=2.5 KN/cm2. 
Do  visine  od  0.5m  iznad  temena  cevi,  kao  i  zbijanje  oko  cevi  vršiti  ručnim  alatom  ili  laganim
mašinskim. 
Zbijenost  slojeva  mora  odgovarati  važećim  tehničkim  propisima  za  odgovarajuću  kategoriju
saobraćajnice o čemu izvođač mora priložiti potreban broj atesta o ispitivanju zbijenosti.

Na delu trase kroz travnjak zatrpavanje izvršiti zemljom iz iskopa sa
odstranjivanjem  šuta  i  krupnih  poredmeta,  sa  nabijanjem  do
prirodne zbijenosti.

Šahtovi - Šahtovi su kružne osnove svetlog otvora Ø100cm. 
Rade se od AB betona MB30, konstruktivno armirani mrežastom

armaturom sa dodatkom glatke armature.
Šahtni  poklopac  je  liveno-gvozdeni  poklopac,  nosivosti  250KN u trotoaru.  U šahtove  se  ugrađuju
liveno-gvozdene penjalice izvedene po DIN-u 1211-A.
Prilikom izgradnje šahtova neophodno je ugraditi  KGF uložak na odgovarajuću kotu radi priključenja
PVC cevi.
 Prilikom prikljucenja  PVC cevi  potrebno  je  ravni  kraj  cijevi  koji  se  priključuje  tanko  premazati
podesnim kliznim sredstvom i potom laganim i naizmjenicnim uzdužnim zakretanjem ugurati u KGF
umetak.
Nivelete kote poklopaca šahtova uskladiti sa projektom nivelacije kolovoza,staza i trotoara. 

Tehnologija izvodjenja i funkcionisanje mreže za vreme izvodjenja radova-
Za vreme izvodjenja postojeća mreža i priključci na njoj treba da funkcionišu normalno.
Izvođač radova je dužan da se pri izvođenju radova pridržava svih HTZ mera propisanih za ovu vrstu
objekata i radova sa posebnom naglaskom na zaštiti slučajnih prolaznika, građana u neposrednoj blizini
gradilišta, odnosno otvorenog rova. 
II DEO – fontanska tehnika
Projekat Zelena fontana sastoji se od  od dve fontane:

- “Vodena igra” - dry deck fontana 
- Mirna fontana
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Fontane imaju zajedničku mašinsku salu koja se nalazi ispod površina predviđenih za fontane.
Dry deck fontana je površine 104m2. Sastoji se od 61 mlaznice i 16 jetova, koji su raspoređeni u

7 krugova.
Visine mlaza su:

- Centralna mlaznica (1 mlaznica) – visina mlaza 4m
- Prvi krug (4 mlaznice) - visina mlaza 3m
- Drugi krug (8 mlaznica) - visina mlaza 2,25m
- Treći krug (16 mlaznica) - visina mlaza 1,75m
- Četvrti krug (16 mlaznica) - visina mlaza 1,25m
- Peti krug (16 mlaznica) - visina mlaza 1,0m
- Rainbow Jet (16 mlaznica) - visina mlaza 1,83m, dužina 4m

Mirna fontana se sastoji od 3 bazena, ukupne površine vodenog ogledala 54m2 i dubine vode 0,3m.
Voda ubacuje preko 12 filtracionih mlaznica i redovno filtrira.

Kompenzacioni bazen za obe fontane nalazi se ispod površine mlaznica za „vodene igre“. Dubina
vode u kompenzaciji je 0,5m, predviđen je ulaz u kompenzaciju (60x80cm) ispod plafona mašinske
sale.

Visina mašinske sale je 1,9m. U mašinsku salu ulazi preko šahtnog ulaza, dimenzija svetlog otvora
100x100cm.
U mašinskoj sali smešteni su:

 omekšivač vode
 filtracioni sistem za obe fontane
 sistem za UV sterilizaciju vode
 sistem za doziranje hemije
 pumpe za atrakcione mlaznice.

Sistem rada:
Prvo punjenje fontana i dopuna vode: Voda iz gradskog vodovoda mehanički se filtrira i dovodi

do omeksivača  vode,  nakon toga  voda preko  dopune za  vodu kontrolisana  nivosondama i  elektro
magnetnim ventilom se ubacuje u kompenzaciju. 

Filterska pumpa usisava vodu preko sistema 2 skimera i 2 slivnika iz kompenzacije, voda se
filtrira u niskom filteru sa ispunom od peska, zatim se vrši UV sterilizacija nakon čega se voda hemijski
tretira  i  vraća  na  drugi  deo  kompenzacije  preko  8  filtracionih  mlaznica  na  suprotnom  zidu
kompenzacije od ulaza u kompenzaciju tako da mlaznice stalno „guraju“ čistu vodu ka usisu za pumpe.

Usis pumpi za atrakcije i filtracionu pumpu za mirnu fontanu imaju zajednički usis Ø280 – voda
prvo prolazi kroz grubi filter, a zatim prolazi do svake pumpe. Jedino nakon pumpe za Rainbow jet-ove
imamo dodatni kertridž filter (radni + rezervni) da necistoće iz vode ne bi ugrozile laminarnost mlaza.

Elektrokomandni  ormari  energetski  za rad  filtracionog sistema i  elektrokomandni  ormari  sa
softverom za upravljanje mlaznicama i rasvetom, smešteni su u posebnu prostoriju. U prostoriju sa
elektrokomandnim ormarima ulazi se iz mašinske sale, kroz dvokrilna vrata.

Preko frekventno regulisanih atrakcionih pumpi  i elektromagnetnih ventila u sklopu mlaznica
vrši se sinhronizacija mlazeva i rasvete. 

Softverom se može isprogramirati više scena sa različitim sekvencama.
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Rasveta u mirnim fontama je RGB putem LED traka u zaštititi IP 68.
Napomena:

- dovod vode, odvod kanalizacije, havarijski slivnici, ventilacija prostorija i napojni kabl nisu deo
projekta fontanske tehnike

- da bi se videla rasveta na compact rainbow jet-ovima, bitno je da u vreme rada fontane rasveta
na trgu bude max 180 lx.

4 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
Na  osnovu  razgovora  sa  Investitorom,  uvida  na  licu  mesta,  projektnog  zadatka,  Izmene

lokacijskih uslova broj:  ROP-SUB-2439-LOC-1/2019  od 25.02.2019.,  II  izmene lokacijskih uslova
broj:  ROP-SUB-4235-LOCA-1/2019  od  27.02.2019.,  Građevinske  dozvole  broj  ROP-SUB-1336-
CPIH-2/2019. od 28.02.2019. i drugih uslova urađena je projektno-tehnička dokumentacija za Izmenu
projekta za građevinsku dozvolu za objekat Zelena fontana, u Subotici na Trgu Slobode, k.p. 43089
K.O. Donji grad.

1. Napajanje objekta
Napajanje  objekta  el.  energijom  izvršiće  se  iz  postojećeg  mernog  razvodnog  ormana  ED

Subotica montiranog u parku kod Muzičke škole. Od mernog ormana do razvodnog ormana fontane
položiće se kabal tipa PPOO 4x35mm2 + PPOO-Y 1x35mm2. Kabal se celom dužinom polaže kroz
postojeću kablovsku kanalizaciju iz koje treba demontirati postojeće vodove. 

2. Razvodni ormani
Glavni razvodni ornan satavljen je od tipskih poliesterskih ormara montiranih na zid. U orman

je ugrađena i šemirana oprema prikazana na jednopolnoj šemi. 

3. Rasveta
Dekorativna rasveta vodenih efekata  nije predmet ovog projekta.  Intarzije u popločanju koje se

ugrađuju aplikacije od inox lima d=10mm, u obliku cveta lale. Pored aplikacije predviđena je i parterna
LED svetiljka, kao što je PHILIPS – marker led LUX 32 RGB Philips.

Sve tri male žardinjere osvetljene su malim podnim reflektorima, kao što je PHILIPS –  ZEF
IZF R6xLED daylight write 6L PHM PHILIPS. Temperatura svetlosti cca 2500K.

Posebna pažnja je posvećena osvetljenu Trga pored već pomenutih oblika rasvete, na Trgu je
predviđena  instalacija  15  stilskoih  kandelabera  kao  što  je  kandelaber  Subotica  1  sa  ugrađenom
svetiljkom sa LED izvorom svetla ukupne visine 4,5m proizvod Rasveta Subotica, i 6 kandelabera, kao
što je THORN Alumet Stage LED.

Za rasvetu tehničke prostorije predviđena je   svetiljka 5700 3150lm 27W 840 1277mm FO
IP66   Intra lighting montirana na  strop tehničkog hodnika. 

Napojni vodovi svetiljki rasvete trga izvedeno je kablom tipa PPOO-Y odgovarajućeg preseka i
broja žila polaganih kroz gibljive PVC cevi  u betonskoj podlozi popločavanja.

4.Priključnice
Za poterbe servisiranja i održavnja opreme u tehničkoj prostoriji predviđene su  monofazne

šuko priključnice vodotesne OG izvedbe u siluminskom kućištu.
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5. Elektromotorni pogon
Nije predmet ovoga projekta 

6. Elektoinstalacioni vodovi 
El. instalacija od GRO do fontane  izvešće se kablovima tipa PPOO-Y polaganih kroz zaštitne

cevi položene u zemljani rov a po trasi datoj u probitnom rešenju. El. instalacija u servisnom tunelu
izvešće se kroz zaštitne ravne PVC cevi montirane na zid i strop tunela. Napojne vodove do reflektora
dekorativne rasvet proložiti u postojeće PVC cevi u betonskoj konstrukciji fontane. 

7. Zaštita
Za  zaštitu  potrošača  od  opasnog  napona  dodira  primeniće  se  TN-S  sistem  (sistem

NULOVANJA). Uzemljivač objekta je postojeći uzemljvač izrađen od pocink trake Fe/Zn 25x4 mm
položene u betonsku konstrukciju objekta.

PRILOZI U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI
1. Izmena lokacijskih uslova broj:  ROP-SUB-2439-LOC-1/2019,   od dana 25.02.2019.  godine

izdati od strane Gradske uprave, Sekretarijat za građevinarstvo Subotica,
2. II Izmena lokacijskih uslova broj: ROP-SUB-4235-LOCA-1/2019,  od dana 27.02.2019. godine

izdati od strane Gradske uprave, Sekretarijat za građevinarstvo Subotica,
3. Rešenje  o izmeni  rešenja  broj:  ROP-SUB-1336-CPIH-2/2019,   od  dana 28.02.2019.  godine

izdati od strane Gradske uprave, Sekretarijat za građevinarstvo Subotica,
4. Uslovi za projektovanje i priključenje broj: I2-25-2/2019 od dana 14.02.2019. godine, izdati od

strane JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica,
5. Uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite broj: 81-2/94 od dana 08.07.2019. godine, izdati

od strane Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica,
6. Tehnički uslovi za projektovanje, broj 68591/JB, od dana 08.02.2019.godine., izdat od strane

Telekom Srbija,
7. Katastarsko-topografski  plan  od Javnog   Preduzeća  za  upravljanje  putevima,  urbanističko

planiranje i stanovanje Subotica, od dana 17.01.2019. godine,
8. Pravila građenja i drugi uslovi za rekonstrukciju i izgradnju zelene fontane na  k.p. 43089 K.O.

Donji grad u Subotici,  broj: 307-14/19 od dana 22.02.2019. godine, izdati od strane Javnog
Preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica,

9. Kopija  katastarskog  plana  za  predmetnu  parcelu,  broj  predmeta:  953-1/2019-22 od  dana
30.01.2019. godine, izdat od strane RGZ Subotica,

10. Kopija  katastarskog plana vodova,  broj  predmeta:  956-01-099-39/2019 od dana  30.01.2019.
godine, izdat od strane RGZ Subotica,

11. Opšti podaci o objektu i lokaciji – Izvod iz glavne sveske projekta za izvođenje,
12. Osnovni podaci o objektu i lokaciji - Izvod iz glavne sveske projekta za izvođenje,
13. Grafički prilozi uz tender – situacija i detalji nove fontane,
14. Grafički prilozi uz tender – raspored betonskih elemenata na trgu,
15. Grafički prilozi uz tender – osnova stare fontane,
16. Grafički prilozi uz tender – poprečni preseci stare fontane
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

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

Р.б
р

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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

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

2. Да  он  и  његов  законски
заступник није осуђиван за неко
од  кривичних  дела  као  члан
организоване криминалне групе,
да  није  осуђиван  за  кривична
дела против привреде, кривична
дела  против  животне  средине,
кривично  дело  примања  или
давања  мита,  кривично  дело
преваре (чл.  75.  ст.  1.  тач.  2)
ЗЈН);

П  р  авна 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; и
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;  и
3)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење надлежне
полицијске  управе  МУП-а,  којим се  потврђује  да  законски
заступник  понуђача  није  осуђиван  за  кривична  дела  против
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привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског  заступника).  Уколико понуђач има  више  законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
П  редузетници и физичка лица  :   Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.

3.

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

 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и 

 Уверење  надлежне  управе  локалне  самоуправе  да  је
измирио обавезе  по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду  надлежног органа  да се понуђач
налази у поступку приватизације. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.

4.

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

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

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

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

А.1

Понуђач  је  дужан  да  докаже  да  је  у
периоду  од  01.01.2015.године  до  дана
објављивања  позива  за  подношење
понуде  за  предметну  јавну  набавку,
извршио  услугу  стручног  надзора  над
изградњом  најмање  2  (две)  фонтане  са
поплочањем околног простора. 

- Потврда наручиоца 
1.

- Копија уговора

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:

Б.1

Дипломирани  инжењер  архитектуре  са
лиценцом  300 -  Одговорни  пројектант
архитектонских  пројеката,  уређења
слободних  простора  и  унутрашњих
инсталација водовода и канализације или
400 – Одговорни извођач  радова
архитектонских  пројеката,  уређења
слободних  простора  и  унутрашњих
инсталација водовода и канализације
Број извршилаца: 1 (један)

Понуђачи  су  дужни  да  докажу  да  имају
запослена,  односно  радно  ангажована  лица
захтевана  тачкама  од  Б.1  до  Б.5
достављањем следећих доказа:

За  лица  која  су  у  радном  односу  код
понуђача  испуњеност услова  кадровског
капацитета доказује се:
• Копијом уговора о раду
• М обрасцем пријаве, одјаве и промене
у току осигурања.

За лица која су ангажована уговором о ПП
пословима,  понуђач  испуњеност  услова
кадровског капацитета доказује са:
• Копијом  уговора  о  привременим  и
повременим пословима
• М обрасцем пријаве, одјаве и промене
у току осигурања.

За лица која су ангажована путем уговора о
допунском раду, понуђач испуњеност услова
кадровског капацитета доказује са:
• Копијом уговора о допунском раду

Б.2 Дипломирани  инжењер  грађевине  са
лиценцом  310 -  Одговорни  пројектант
грађевинских  конструкција  објеката
високоградње,  нискоградње  и
хидроградње или  410 - Одговорни
извођач  радова  грађевинских
конструкција  објеката  високоградње,
нискоградње  и  хидроградње  или  312 -
Одговорни  пројектант грађевинских
конструкција  и  грађевинско-занатских
радова  објеката  нискоградње или 412 -
Одговорни  извођач радова грађевинских
конструкција  и  грађевинско-занатских
радова објеката нискоградње .
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Број извршилаца: 1 (један) • М-УН  обрасцем  пријаве  о  уплати
доприноса  по  основу  уговорене  накнаде,
односно  накнаде  по  основу  уговора  о
допунском раду и висини те накнаде или М
обрасцем пријаве,  одјаве  и  промене у  току
осигурања.

За лица која су ангажована по неког другом
правном основу у складу са одредбама ЗОР,
понуђач  испуњеност  услова  кадровског
капацитета доказује са:
• Копијом уговора и М обрасцем.

За  дипломиране  инжењере  обавезно  се
доставља и важећа копија лиценце издата од
стране  Инжењерске  коморе  Србије  или
надлежног  министарства  у  складу  са
одредбама Закона о планирању и изградњи.

  Сва лица  за  која  се  достављају  докази  о
испуњености  додатног  услова  кадровског
капацитета  морају  бити  ангажована  на
извршењу предмета јавне набавке.

Б.3

Дипломирани  инжењер  грађевине  са
лиценцом  313 -  Одговорни  пројектант
грађевинских  конструкција  и
грађевинско-занатских  радова  на
објектима  хидроградње или  413 -
Одговорни  извођач радова грађевинских
конструкција  и  грађевинско-занатских
радова  на  објектима  хидроградње или
314 -  Одговорни  пројектант
хидротехничких објеката  и инсталација
водовода  и  канализације  или  414 -
Одговорни  извођач  радова
хидротехничких објеката  и инсталација
водовода и канализације.
Број извршилаца: 1 (један)

Б.4

Дипломирани  инжењер  машинства  са
лиценцом  332 -  Одговорни  пројектант
машинских  инсталација  објеката
водоснабдевања  и  индустријских  вода,
хидротехнике и хидроенергетике или 432
-  Одговорни  извођач  радова машинских
инсталација  објеката  водоснабдевања  и
индустријских  вода,  хидротехнике  и
хидроенергетике.
Број извршилаца: 1 (један)

Б.5

Дипломирани  инжењер  електротехнике
са лиценцом 350 - Одговорни пројектант
електроенергетских инсталација ниског и
средњег  напона или  450 -  Одговорни
извођач  радова електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона.
Број извршиаца: 1 (један)
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

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

 Испуњеност додатних  услова за  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке наведних  у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1. 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), 2) и 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 3 у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

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

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења  одлуке,  односно
закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је  документује  на
прописани начин.

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

 Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију
електронског документа у писаном облику,  у  складу са  законом којим се уређује  електронски
документ.

 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.

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од Понуђача, чија је понуда на
основу  извештаја  комисије  за  јавну  набавку  оцењена  као  најповољнија,  да  достави
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
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 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву,  уколико не  садржи доказ  одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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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.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1.  Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре цена са упутством за попуњавање (Образац 2)
3. Образац број 3 – Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из

важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити
животне средине  и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку

4. Образац број 4 – Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине  и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку

5. Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);
6. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6);
7. Потврда о реализацији раније закључених уговора (Образац 7).

Модел уговора
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ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Саставни део обрасца понуде чини спецификација услуге
Понуда бр ________ од ___.___.2019. године за јавну набавку услуге - 

Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈН К
59/19 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Понуђач је уписан у регистар понуђача
(заокружити одговарајуће)

     ДА                       НЕ

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

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

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:
Подизвођач  је  уписан  у  регистар
понуђача (заокружити одговарајуће)

         ДА                      НЕ

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:
Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:
Подизвођач  је  уписан  у  регистар
понуђача (заокружити одговарајуће)

         ДА                      НЕ

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Учесник у заједничкојпонуди је уписан
у  регистар  понуђача  (заокружити
одговарајуће)

         ДА                      НЕ

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Учесник у заједничкојпонуди је уписан
у  регистар  понуђача  (заокружити
одговарајуће)

         ДА                      НЕ

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Учесник у заједничкојпонуди је уписан
у  регистар  понуђача  (заокружити
одговарајуће)

         ДА                      НЕ

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду,  а  уколико има већи број  учесника у заједничкој  понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,
да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Град Суботица, Градска управа,  Конкурсна документација јавне набавке 
услуга –  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈН К
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5)  УСЛУГА –  Грађевински,  машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи
Зелене фонтане

Укупна цена без ПДВ-а 

                                  ПДВ

Укупна цена са ПДВ-ом 

Начин и рок плаћања 
Сукцесивно:

 -90% од уговореног износа,  након испостављених месечних ситуација од
стране Извођача радова, а оверених од стране стручног надзора, сразмерно
проценту извршених радова, у року до 45 дана од дана пријема исправне
фактуре Вршиоца услугe од стране Наручиоца.

 -10% 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), у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре Вршиоца
услугe од стране Наручиоца.

Рок важења понуде ______ дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 60 дана)

Рок за реализацију 
уговора:

180 дана од дана увођења вршиоца услуге у посао

Стопа ПДВ:
                                   _______ %

Место вршења услуге Суботица, Трг слободе, Парцела бр: 43089 К.O. Доњи Град

Напомена:

- Понуду сачинити према техничкој 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, 

Датум: Потпис понуђача

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде  наведени.  Уколико понуђачи  подносе  заједничку понуду,  понуду потписује  члан  групе понуђача који  је
Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача 

Град Суботица, Градска управа,  Конкурсна документација јавне набавке 
услуга –  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈН К
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ОБРАЗАЦ  2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Врста трошкова Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом

1. 2. 3.

Услуга  –  Грађевински,
машински и електро надзор на
реконструкцији  и   изградњи
Зелене фонтане У Суботици ,
Трг слободе, Парцела бр. 43089
К.О. Доњи град

         Датум и место                                                                                                     Понуђач 

_____________________                                                                               ______________________
У П У Т С Т В О 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа конкурсне документације, 
код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање. 

2. Образац Структура цене садржи: 
- у колони 2. уписати укупну цену услуге без ПДВ-а.
 - у колони 3. уписати укупну цену услуге са ПДВ-ом 

3.  Образац  Структура  цене  се  саставља  на  обрасцу  који  чини  саставни  део  конкурсне
документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.

4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима.

5.  Образац  Структура  цене  може  да  се  попуни  ручно-читко  штампаним  словима  (али  не
графитном  оловком),  на  писаћој  машини,  рачунару  или  другом  техничком  средству  сличних
карактеристика. 

6.  Ово  упутство  је  саставни  део  конкурсне  документације  и  исто  се  обавезно  доставља
понудјачима уз осталу конкурсну документацију.

У  случају  да  образац  попуњава  привредно  друштво  или  предузетник,  за  које  по  Закону  о
привредним друштвима није обавезна употреба печата, обрaзац неће оверавати. 

Град Суботица, Градска управа,  Конкурсна документација јавне набавке 
услуга –  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈН К
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ОБРАЗАЦ  3

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

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

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

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при састављању понуде
за  јавну  набавку  услуга  –  Грађевински,  машински  и  електро  надзор  на  реконструкцији  и
изградњи Зелене  фонтане, број ЈН  К 59/19,  поштовали  обавезе  које  произилазе  из  важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                                Понуђач:
Датум:_____________                                                    _____________________                                  

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача  ,   Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Град Суботица, Градска управа,  Конкурсна документација јавне набавке 
услуга –  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈН К
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ОБРАЗАЦ  4

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

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

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

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при састављању понуде
за  јавну  набавку  услуга  –   Грађевински,  машински  и  електро  надзор  на  реконструкцији  и
изградњи Зелене  фонтане,, број ЈН  К 59/19,  поштовали  обавезе  које  произилазе  из  важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                                                 _____________________         

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача. 

Град Суботица, Градска управа,  Конкурсна документација јавне набавке 
услуга –  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈН К
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ОБРАЗАЦ 5

 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: Потпис понуђача

Град Суботица, Градска управа,  Конкурсна документација јавне набавке 
услуга –  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈН К
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ОБРАЗАЦ 6

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 -  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене
фонтане, ЈН  К  59/19, поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или
заинтересованим лицима.

Датум: 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.

Град Суботица, Градска управа,  Конкурсна документација јавне набавке 
услуга –  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈН К
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ОБРАЗАЦ 7

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

На основу члана 77. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац / Инвеститор _____________________________________ из 
_____________________________________,

улица_______________________________ број_________, ПИБ______________________,
издаје:
ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА ЗА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗГРАДЊОМ 
ФОНТАНЕ СА ПОПЛОЧАЊЕМ ОКОЛНОГ ПРОСТОРА
Којом потврђујемо да је понуђач _______________________________________________,

из ____________________________ улица_________________________број____________,

ПИБ_____________________, матични број___________________.

у периоду од 01.01.2015. године до дана објављивања позива за подношење понуде за предметну јавну 
набавку на порталу за јавне набавке, извршио услугу стручног надзора над изградњом фонтане са 
поплочањем околног простора:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(навести назив за извршену услугу стручног надзора)

на основу закљученог Уговора или Наруџбенице број_______________________________,
датум________________.
                                                                 

Датум извршења услуге (од – до) ____________________________________________.

Потврда се издаје на захтев вршиоца услуге/понуђача______________________________, ради учешћа у 
поступку јавне набавке за услугу вршења стручног надзора на реконструкцији и изградњи Зелене 
фонтане у Суботици. 
Потврђујем да су горе наведени подаци тачни и истинити.

Датум и место:                                                                  Потпис овлашћеног лица
                                                                                                           Понуђача: 

________________________                  М.П.             ______________________________

Напомена: Овај образац понуђач ће копирати у потребном броју примерака и доставити уз своју понуду. У обзир ће 
се узети само оне потврде о референцама које имају све горе наведене доказе и то за сваку потврду посебно.
Понуђач може приложити и потврду другог Наручиоца/Инвеститора, али само под условом да садржи све податке
из овог обрасца.

Град Суботица, Градска управа,  Конкурсна документација јавне набавке 
услуга –  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈН К
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ – ГРАЂЕВИНСКИ, МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО НАДЗОР
НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ЗЕЛЕНЕ ФОНТАНЕ, ЈН К 59/19

Закључен између: 

1. Градске управе Града Суботице, 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.
Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тескту: ЗЈН), објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и
Конкурсну  документацију,  за  јавну  набавку  услуге  грађевински,  машински  и  електро  надзор  на
реконструкцији  и  изградњи  Зелене  фонтане,  ЈН  К  59/19,  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  интернет
страници наручиоца,

- да је Вршилац услуге доставио понуду број _______________ од __.__.2019. године која je
код Наручиоца заведена под бројем ****** дана *****. године и која у потпуности испуњава све услове
из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације,

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели  уговора  бр.  ************  од  **.**.****.  године,  којом  је  уговор  о  јавној  набавци  доделио
Вршиоцу услуге,

 - да се понуда Вршиоца услуге и техничка спецификација са техничким описом из  пројектно
техничке документације налазе у прилогу овог Уговора и чине његов саставни део.   

Члан 2.
Предмет  уговора  је  услуга  грађевинског,  машинског  и  електро  надзора  на  реконструкцији  и

изградњи Зелене фонтане,  парцела 430891 К.О. Доњи град у свему према  техничкој спецификацији са
техничким описом из   пројектно техничке  документације  Наручиоца  и  понуди Вршиоца услуге  број
_______________ од __.__.2019. 
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Члан 3.
Укупна цена услуге из члана 2. овог Уговора износи: 

                                 _________________________    динара без ПДВ-а 
                                __________________________   динара ПДВ
                     ========================================= 
                 Укупно: _________________________ динара са ПДВ-ом 
(Словима: _____________________________________________________________/100).

 Уговорне стране сагласно изјављују да је цена услуге која је предмет овог Уговора фиксна и
не подлеже ревизији до коначне реализације овог Уговора. 

  Реализација  уговорене  вредности  ће  се  у  2019.  години вршити  до износа  расположивих
средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2019. годину. 

Обавезе које доспевају у 2020. години биће реализоване највише до износа средстава која ће
за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 4.
Наручилац се обавезује да Вршиоцу услуге изврши плаћање сукцесивно:
-  90% од уговореног износа, након испостављених месечних ситуација од стране Извођача

радова, а оверених од стране стручног надзора, сразмерно проценту извршених радова,
- 10% 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),

 у року  не дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца,  за
извршену услугу стручног надзора, 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. 

Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће вршити
плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица. 

Позиција плаћања: Раздео 4, глава 08, Програм 13, Шифра пројекта 1201-П12, функција 620,
економска класификација 511441.   

Члан 5.
Вршилац услуге се обавезује 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.

 Вршилац услуге мора уз меницу да достави уредно попуњено и потписано менично овлашћење –
писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10 % (десет
посто) од укупне вредности  Уговора 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 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. 
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Рок важења средства финансијског обезбеђења 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 извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити
враћено.

Средство финансијског обезбеђења се не може вратити док се уговор не реализује у целости.
Менично овлашћење треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1.  ПИБ 100444843,

матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46.

Члан 6.
Наручилац  се  обавезује  да  Вршиоцу  услуге  достави  припадајућу  пројектно-техничку

документацију, која ће бити констатована Записником. 

Члан 7.
 Вршилац услуге се обавезује да ће све послове по овом Уговору обављати у складу са Понудом –

техничком  спецификацијом  услуга,  као  и  у  складу  са  „Правилником  о  садржини  и  начину  вођења
стручног надзора (“Службени гласник РС 22/2015 и 24/2017) и другим важећим прописима који регулишу
ову област.

Вршилац услуге се обавезује да предмет овог уговора изврши у року од 180 дана, од дана увођења
Вршиоца услуге у посао.  

         
Члан 8. 

Очекивани рок за увођење Вршиоца услуге у посао је децембар 2019. године, када се очекује да
након извршене пријаве радова, започну радови на предметном објекту што ће бити регистровано уписом
у грађевински дневник.

Вршилац услуге се  обавезује  да услугу -  предмет уговора врши за  време извођења радова до
примопредаје радова односно до прихватања Записника о примопредаји објекта (записник без примедби
и недостатака) и да присуствује приликом техничког прегледа објекта. 
Вршилац услуге се сматра уведеним у посао даном потписивања Записника о увођењу Вршиоца услуге у
посао.

У случају продужења рока извођења радова,  Вршилац услуге је  у обавези да врши надзор до
завршетка радова, без могућности повећања уговорене цене за услугу.

Члан 9.
Вршилац услуге се обавезује да изврши услугу из  члана 2. Уговора у свему према условима из

техничке спецификације Наручиоца.
Стручни надзор (сваки за своју област) треба :
- да врши обилазак градилишта и контролише извођење радова 
- да најмање 1 (једном) недељно учествује на састанцима са Наручиоцем и Извођачем радова и о

истом сачини записник;
-  да минимум двапут месечно сачини извештај  о  извођењу радова са фотодокументацијом за

претходне две недеље, који доставља Наручиоцу;
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- да врши контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према техничкој
документацији по којој је издата грађевинска дозвола; 

-  да  врши контролу  и  проверу  квалитета  извођења  свих  врста  радова  и  примену  прописа,
стандарда и техничких норматива, укључујући и стандарде приступачности; 

- да врши контролу и оверу количине изведених радова (овера грађевинских књига, привремених
и окончане ситуације); 

-  да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација које се
уграђују  и  постављају  у  објекат  и  да ли постоји  документација  која  доказује  њихов квалитет  (атест,
сертификат и друго); 

-  да врши контролу и проверу квалитета изведених радова који се према природи и динамици
изградње не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта;  

- да даје упутстава извођачу радова;
- да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за

извођење радова;
- да редовно прати динамику извођења радова и усклађености са уговореним роковима; 
- да решава друга питања која се појаве у току извођења радова;
-  да  врши континуирану  сарадњу  са  Наручиоцем,  писаним  путем,  по  свим  релевантним

питањима;
            - да учествује у раду комисије за технички преглед објекта.

Члан 10. 
Вршилац услуге је обавезан да изврши преглед динамичког плана извођења уговорених радова. 
Наручиоцу је у обавези доставити писане извештаје о токовима и реализацији извођења радова уз

сваку привремену, односно, уз окончану ситуацију. 
         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 часа.

Члан 11. 
Сва  запажања  у  току  вршења  услуге  стручног  надзора  уписују  се  у  грађевински  дневник  на

прописан начин, потписују се и оверавају лиценцним печатом. 
      

Члан 12.
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 13.
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. 
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Члан 14. 
Уговорне  стране  евентуална  спорна  питања  настала у  току  реализације  овог  Уговора  ће

решавати мирним путем – споразумно. У случају немогућности споразумног решавања спорних питања
уговара се надлежност Привредног Суда у Суботици. 

Члан 15. 
На све што није регулисано овим  Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим

односима, и други правни прописи који регулишу ову област. 

Члан 16. 
Уговор је сачињен у  8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава  6 (шест)

примерака, а Вршилац услуге 2 (два) примерка. 
Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 

ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ ЗА НАРУЧИОЦА
Начелник Градске управе

     Града Суботице

,  директор Марија Ушумовић Давчик,
мастер правник

М.П.

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

Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач треба да сачини понуду
према упутству Наручиоца.

            1.   ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
      САЧИЊЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на српском језику.
У случају  да  је  неки документ издат на  неком другом језику,  понуђач је  дужан да  приложи
оверени превод на српском језику, од стране судског тумача.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

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

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт телефон. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, са

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Грађевински, машински и електро надзор на
реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, –    ЈН К  59/19 -  НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
може и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у Градском услужном центру,
пријемно место 10., 11. или 12. 

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

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

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

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

Понуда  се  сматра  прихватљивом уколико  испуњава  све  захтеве  и  услове  из  позива  и
конкурсне  документације  и  ако уз  тражене доказе  из  Упутства  како  се  доказује  испуњеност
услова поднесе и следеће обрасце, попуњене, оверене и од стране овлашћеног лица потписане. 
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Понуда мора да  садржи попуњене и  од  стране  овлашћеног лица  Понуђача  потписане
следеће: 

 Образац 1 – Образац понуде ; 
 Образац 2 – Образац структуре цена са упутством за попуњавање
 Образац 3 – Образац изјаве да је понуђач  поштовао обавезе које произлазе из важећих

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења  понуде за
предметну јавну набавку ;

 Образац 4 – Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења  понуде за
предметну јавну набавку;

 Образац  5 – Образац трошкова приппрема понуде
 Образац 6 – Образац изјаве о независној понуди;
 Образац 7 – Потврда о реализацији раније закључених уговора
 Модел уговора;
 Тражени докази за обавезне услове;
 Тражени докази за додатне услове; 
 Ако је подносилац понуде група понуђача дужан је да поред горе наведених докумената

доставе споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према нарзчиоцу обавезују на
извршење јавне набавке – на начин предвиђен у конкурсној документацији

           3. ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа
накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Град Суботица, Градска
управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: 

 ,,Измена понуде за јавну набавку услуга – Грађевински, машински и електро надзор
на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане – ЈН К 59/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Грађевински, машински и електро надзор
на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане –  ЈН К 59/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Град Суботица, Градска управа,  Конкурсна документација јавне набавке 
услуга –  Грађевински, машински и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈН К

59/19

 41/ 52



“Опозив понуде за јавну набавку услуга – Грађевински, машински и електро надзор
на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане –   ЈН К 59/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена  и  допуна  понуде за  јавну  набавку услуга  –  Грађевински,  машински  и
електро  надзор  на  реконструкцији  и  изградњи  Зелене  фонтане –    ЈН  К  59/19 -  НЕ
ОТВАРАТИ”. 

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

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

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

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

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

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

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

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

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

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

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  саставни  део  заједничке  понуде  мора  бити

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у

поглављу III конкурсне  документације,  у  складу  са  упутством како  се  доказује  испуњеност
услова

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или

заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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 КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  
Плаћање ће се вршити сукцесивно: 
-  90%  од  уговореног  износа,  након  испостављених  месечних  ситуација  од  стране

Извођача радова, а оверених од стране стручног надзора, сразмерно проценту извршених радова,
у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре Вршиоца услугe од стране Наручиоца.

-  10% 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), у року до 45 дана од дана пријема исправне
фактуре Вршиоца услугe од стране Наручиоца.

Плаћање  се  врши  уплатом  на  рачун  Вршиоца  услуге.  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. 

Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава,  који ће
вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица.       
          Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтев у погледу рока   извршења услуге  
180 дана од дана увођења вршиоца услуге у посао

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

ЦЕНА У ПОНУДИ

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

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

чланом 92. Закона.
Попуст на понуђену цену није дозвољен.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Бланко соло меницу за добро извршење посла -  Изабрани понуђач се  обавезује 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.

 Вршилац услуге мора уз меницу да достави уредно попуњено и потписано менично овлашћење –
писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10 % (десет
посто) од укупне вредности  Уговора 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 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 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 извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити
враћено.

Средство финансијског обезбеђења се не може вратити док се уговор не реализује у целости.
Менично овлашћење треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1.  ПИБ 100444843,

матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46.

12.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање.
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13.  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, 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  услуге – Грађевински, машински
и електро надзор на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане - ЈН К 59/19”.

Уколико  заинтересовано  лице  упути  захтев  за  додатним  информацијама  или
појашњењима  конкурсне  документације  радним  данима  е-маилом  на  адресу
javnenabavke@subotica.rs у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 до 15,00 часова,
примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је примљен.

Уколико  заинтересовано  лице  упути  захтев  за  додатним  информацијама  или
појашњењима конкурсне документације  е-маилом на адресу  javnenabavke@subotica.rs радним
данима након истека радног времена наручиоца, тј. након 15,00 часова, примљени захтев ће се
евидентирати код наручиоца следећег радног дана.

Уколико  заинтересовано  лице  упути  захтев  за  додатним  информацијама  или
појашњењима конкурсне  документације  е-маилом на  адресу  javnenabavke@subotica.rs данима
када наручилац не ради (викендом или у данима државног празника) примљени зхатев ће се
евидентирати првог следећег радног дана.

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

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

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

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

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

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

14.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда,  а може да врши контролу (увид)  код понуђача,  односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид)  код понуђача,  односно његовог подизвођача,  наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду

одбити као неприхватљиву. 

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач  је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 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.  (Образац изјаве).

16.  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

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

17.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА 

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

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

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

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

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на
емаил: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена наручиоца то јест
након 15 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
права  наручилац  обавештава  све  учеснике  у  поступку  јавне  набавке,  односно  објављује
обавештење о  поднетом захтеву  на  Порталу  јавних  набавки и  на  својој  интернет  страници,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка,  садржина  позива  за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико
је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о
додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок
за  подношење захтева  за  заштиту права  је  10  дана од  дана  објављивања  одлуке на  Порталу
јавних набавки. 

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

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

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

Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца; 
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца. 
Валидан  доказ  о  извршеној  уплати  таксе,  у  складу  са  Упутством  о  уплати  таксе  за

подношење  захтева  за  заштиту  права  Републичке  комисије,  објављеном  на  сајту  Републичке
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

1.  Потврда  о  извршеној  уплати  таксе  из  члана  156.  ЗЈН  која  садржи  следеће
елементе: 
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         (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 - 120.000 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев

за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈН К 59/19; 
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9)  назив  уплатиоца,  односно  назив  подносиоца  захтева  за  заштиту  права  за  којег  је

извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

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

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

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

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.

Уколико заинтерресовано лице упути захтев за заштиту права радним данима е-маилом на
адресу  javnenabavke@subotica.rs у току трајања радног времена наручиоцу од 07,00 до 15,00
часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је примљен.
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Уколико заинтерресовано лице упути захтев за заштиту права радним данима е-маилом на
адресу  javnenabavke@subotica.rs радним  данима  након  истека  радног  времена  наручиоца,  тј.
Након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана.

Уколико заинтерресовано лицеупути захтев за заштиту права радним данима е-маилом на
адресу  javnenabavke@subotica.rs данима  када  наручилац  не  ради  (викендом  или  данима
државног празника) примљени захтев ће се евидентирати првог следећег радног дана.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

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

19. ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о
јавним  набавкама  и  услове  из  конкурсне  документације,  а  испуњеност  услова  доказује
достављањем доказа  према  члану 77.  Закона о  јавним набавкама,  а  у  складу  са  конкурсном
документацијом где су услови ближе дефинисани.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.

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, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач
може  уместо  доказа,  приложити  своју  писмену  изјаву дату  под  кривичном  и  материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.

Наручилац је  дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из претходног
става.

20. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ
Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се по

јединици  мере.  На  крају  обрасца  понуде  исказује  се  укупна  вредност  без  ПДВ-а  и  укупна
вредност са ПДВ-ом.

Уцену  су  урачунати  сви  припадајући  трошкови  неопходни  за  реализовање  уговора  о
јавној набавци.
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Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у односу

на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђеним условима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење
свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама.

21. ПОВЕРЉИВОСТ

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде
у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

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

22. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ

У циљу  идентичног  и  потпуног  разумевања  свих  елемената  понуде  Наручилац  може
тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење биће
прослеђени у  писменој  форми.  Понуђач је  обавезан да  у  назначеном  року од дана пријема
захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми.

23. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију на следеће
начине: 

- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs
- на Порталу наручиоца: www.suboтica.rs
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24. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. Закона о
јавним набавкама.

25. ПРИМЕНА ЗАКОНА

Од  понуђача  се  очекује  да  је  упознат  са  свим  релевантним  законима,  прописима,
стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији, нарочито Закона о јавним
набавкама и подзаконских аката за ову област.

26. ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У циљу  идентичног  и  потпуног  разумевања  Конкурсне  документације,  понуђач  може
тражити  од  Наручиоца  појашњење  одређених  одредби Конкурсне  документације.  Захтеве  за
појашњење  и  копије  одговора  биће  послати  свим  подносиоцима  понуда који  су  преузели
Конкурсну документацију .

27. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуде је 09.12.2019. године до 11,00 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до
09.12.2019. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања.

28. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно  отварање  понуда  отпочеће  09.12.2019.  године у  просторијама  Наручиоца,  у
Суботици,  Трг  слободе  1,  са  почетком  у 12,00 часова,  у  Старој  Градској  кући,  II  спрат у
канцеларији 211-2.

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.

29. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
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5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку  о обустави
поступка  јавне  набавке  на  основу  извештаја  о  стручној  оцени  понуда  или  уколико  нису
испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац  ће  своју  одлуку о  обустави  поступка  јавне  набавке  писмено  образложити,
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана од дана
доношења одлуке.

Наручилац  ће  у  одлуци  о  обустави  поступка  јавне  набавке  одлучити  о  трошковима
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

             30. УПОТРЕБА ПЕЧАТА

       Приликом сачињавања понуде  употреба печата  није  обавезна,  сходно Пправилнику о
обавезним  елементима  конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину
доказивања испуњености услова ( „Службени лгасник РС бр. 86/15 и 41/19). 
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 Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za građevinarstvo
Broj: ROP-SUB-2439-LOC-1/2019
Interni broj: IV-05-353-3-50/2019
Dana: 25.02.2019. 
S u b o t i c a
Trg slobode br 1
Tel. 024/626-799
NKM/AHC

Sekretarijat za građevinarstvo Gradske uprave Grada Subotice, na osnovu člana 57.
stav 8. 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,
145/2014 i 83/2018), člana 15. Pravilnika o sprovođenju objedinjene procedure elektronskim
putem ("Službeni  glasnik  RS",  br.  113/2015,  96/2016  i  120/2017),  Uredbe o  lokacijskim
uslovima ("Službeni  glasnik RS", br.  35/2015,  114/2015 i  117/2017),  člana 23.  Odluke o
gradskoj upravi Grada Subotice ("Službeni list Grada Subotice", br. 18/17-prečišćeni tekst),
po ovlašćenju koga je izdao načelnik Gradske uprave Subotica pod br. IV-031-619/2017 od
21.11.2017.g.,  u  predmetu  izdavanja  lokacijskih  uslova,  postupajući  po  zahtevu
"SUPPORT"doo, Subotica, u ime – GRAD SUBOTICA, Subotica, Trg Slobode 1, izdaje: 

IZMENU   L O K A C I J S K I H   USLOVA
za izgradnju  Zelene fontane

(izmena Urbanističke saglasnosti od 17.04.1983. i Urbanističko-tehničkih uslova br. U-
181/83)

1. Broj i površine katastarske parcele na kojoj se izvode radovi:  43089 K.O. Donji grad,
površine 8257m².  
 
2. Naziv planskog dokumenta na osnovu kojeg se izdaju ovi lokacijski uslovi: Plan detaljne
regulacije–zona I („Službeni list Grada Subotice“ broj 06/2010 i 29/2018).

3. Namena objekta  sa oznakom klase objekta: fontana G kategorije;
- klasa (222220)

4. Bruto površina objekta: cca 540 m²



5. PRAVILA GRAĐENJA I UREĐENJA

 Prema navedenom planu predmetna parcela čini prostor javne namene deo Trga Slobode
unutar kojeg je planom omogućena rekonstrukcija, adaptacija i izgradnja objekata javne
namene na osnovu pravila uređenja i građenja koje definiše Plan.

 Predmet  ovih  uslova  je  izmena  postojeće  Urbanističke  saglasnosti  i  Urbanističko  –
tehničkih uslova br. U-181/83, zbog replaniranja prostora i uređenja dela Trga Slobode,
usled  planiranog  izmeštanja  "devastirane"  Zelene  fontane,  a  u  cilju  estetskog  i
funkcionalnog usaglašavanja sa objektom Narodnog pozorišta u njegovom neposrednom
okruženju.

 Na predmetnom prostoru koji čini deo k.p. br. 43089 K.O. Donji Grad u Subotici u skladu
sa zahtevima investitora Grad Subotica, planirana je rekonstrukcija, izgradnja i uređenje
javnog prostora, nakon rušenja postojeće „zelene“ fontane.

 Predmetni  javni  prostor  je  potrebno oblikovati  kao multifunkcionalno mesto  susreta  u
simbiozi  sa  urbanim  okruženjem  kojeg  će  definisati  trase  –  pešački  koridori,  povezi
gradskih repernih tačaka i pravaca bližeg okruženja. Kroz takav pristup će se omogućiti
podsticaj postojeće logike kretanja u zoni centra grada.

 Prostorno rešenje buduće fontane i okolnog javnog prostora uslovljeno je specifičnošću
same lokacije  koja je u nagibu terena od zgrade pozorišta prema Gradskoj kući.  Kroz
buduće rešenje potrebno je implementirati postojeću denivelaciju terena na način kojim će
se formirati različite mikro celine, koje će povezati lako savladivi stepenišni kraci i rampe.

 Svi budući elementi planirane fontane treba da su parterno rešeni, pri čemu voda treba da
je osnovni (vizuelni i zvučni) motiv okupljanja i uređenja predmetnog dela prostora Trga
Slobode.

 Denivelaciju  oko fontane osmisliti  tako da se iskoristi za sedenje posetilaca i  direktnu
interakciju sa vodenim mlazevima.

 Površina  same  fontane  ne  sme  biti  barijera  za  kretanje  posetilaca,  već  arhitektonski
element - instalacija koja će služiti da privuče znažitelju kod korisnika.

 Raznovrsnost vizuelnih i zvučnih sadržaja (žubor, šum, vodeni tok) treba da podstaknu na
susret i okupljanje u koji će se posetilac uvesti kroz doživljaj novog prostora.

 Rešenjem trga omogućiti nesmetanu komunikaciju između Ulice cara Dušana i B.
 Nušića sa Gradskom kućom i komunikaciju između Ulice braće Radić i Korzoa kao dve

primarne trase kretanja koje se uočavaju u prostoru.
 Planiranim rešenjem ne smeju se formirati monumentalni arhitektonski elementi koji će

predstavljati barijeru ovim komunikacijama.
 U rešenje je potrebno implementirati postojeći nagib terena i to na način da se iskoristi za

formiranje različitih prostornih elemenata – ozelenjenih betonskih žardinjera pogodnih za
obodno  sedenje.  Ovim  rešenjem  omogućiće  se  izdvajanje  jedne  mirujuće  celine  za
opuštanje i relaksaciju korisnika što će dodatno obogatiti prostorni sadržaj.

  Zgrada pozorišta dominira trgom, te tu činjenicu maksimalno uvažiti. Novim rešenjem
uklopiti prostor ispred otvorene pozornice u okviru zgrade te treba isplanirati  dovoljan
slobodan prostor za njeno funkcionisanje.

 Po  svojoj  veličini,  geometriji,  materijalizaciji  projektovati  prostor  primeren  značaju
zaštićenog gradskog jezgra.

 Sve vodene površine i  elemente  treba parterno rešiti  uz primenu kaskadnih elemenata
prelivanja.

 Obezbediti  vodenu  igru  (podizanje,  spuštanje,  tečenje)  obezbediti  vizuelni  i  zvučni
doživljaj vode (šum, tečenje).



 Primeniti  kvalitetne  materijale  kako za  parterno  popločanje  tako  i  za  izgradnju  novih
arhitektonskih  elemenata,  a  po  uzoru  na  postojeće  u  okruženju  i  to:  granit,  betonske
kocke, klinker opeke (različitih tipova i boja) …

 Novoplanirani prostor podeljen u tri zasebne urbane zone koju čine: 1) parterna fontana,
2) mirujuća vodena površina (bazeni) i 3) ozelenjeni deo trga sa betonskim žardinjerama
oko kojih se sedi, osmisliti kao jedinstveno rešenu arhitektonsku celinu.

 Osvetljenje treba da je diskretno. Povezati vodenu igru sa igrom svetala parterne fontane.
Primeniti  parterne  izvore  svetlosti  ugrađene  u  slobodne  betonske  forme  dodatno
akcentujući njihovu konturu masa i smaknute oblike.

 Za zelenilo primeniti parterno i nisko rastinje koje će oplemeniti prostor, a neće ometati
pešačke koridore i vizuelni doživljaj neposrednog okruženja.

 Likovnost  popločanja  treba  da  prati  vizuelni  i  funkcionalni  koncept  novog  javnog
prostora.

 Primeniti  tehnologiju  izgradnje  i  tehniku  koja  će  maksimalno  smanjiti  troškove
održavanja buduće fontane.

 Projektom predvideti maksimalnu zaštitu svih elemenata fontane od prodora atmosferilija
u zimskom periodu van eksploatacije.

 Posebnu pažnju posvetiti osvetljenju planiranog javnog prostora sa fontanom. Planiranu
rasvetu skladno uklopiti u postojeću javnu rasvetu koja postoji u neposrednom okruženju
trga.

 Tačan  položaj  i  maksimalni  gabariti  planirane  izgradnje  prikazani  su  na  grafičkom
prilogu, prema priloženom idejnom arhitektonskom rešenju. Moguće su manje izmene u
cilju poboljšanja funkcionalnog rešenja i usled naknadnih stručnih prohteva ili tehnoloških
uslova i zahteva.

                 
6. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

 Za predmetnu izgradnju predviđa se vodosnabdevanje sa postojećeg priključka "zelene
            fontane".

 Uz severoistočnu ivicu platoa oko "zelene fontane" na oko 0,5 m su izgrađeni novi
magistralni  vodovod DLC 250 (centralni  magistralni  vodovod) i  PE 110 (paralelni
distributivni vodovod), koji nisu naznačeni u kopiji katastarskog plana vodova.

 U skladu sa Uslovima za projektovanje, dobijenim od JKP "Vodovod i kanalizacija" iz
Subotice  broj  I2-25-2/2019  od  14.02.2019.  godine,  potrebno  je  izvršiti  izmeštanje
centralnog  magistralnog  i  paralelnog  distributivnog  vodovoda  na  rastojanja  data
navedenim Uslovima.

 Trase  izmeštenih  vodovoda  nisu  predmet  ovih  Pravila  građenja  i  biće  obrađene
posebnim Lokacijskim uslovima.

 Odvođenje  otpadnih  voda  iz  predmetnog  objekta  se  obavlja  preko  postojećeg
priključka na javnu kanalizacionu mrežu. Sistem kanalisanja je opšti.

 Cevi  i  šahtovi  javnog  vodovoda  i  kanalizacije  ne  smeju  biti  postavljeni  ispod
podzemnih ili nadzemnih objekata, niti prolaziti kroz objekte drugog korisnika.

 Minimalna horizontalna udaljenost cevi i šahta od spoljne ivice objekta je 0,3 m.
 Priključenje parterne fontane na elektroenergetsku mrežu predviđa se preko postojećeg

priključka  maksimalne  jednovremene  snage  od 45  kW,  s  obzirom da  je  postojeći
priključak dovoljnog kapaciteta  da zadovolji  elektroenergetske  potrebe  predmetnog
objekta.

 U sklopu planiranih radova predviđena je i izgradnja i rekonstrukcija javne rasvete,
koje će se sastojati iz parternih LED svetiljki u zoni popločanja, fleksibilnih traka sa



podvodnom LED ravstom u bazenu sa mirnom vodom, malih podnih reflektora za
osvetljnje  žardinjera  sa  klupama,  kao  i  novih 15 kandelabera  za  osvetljenje  trga  i
fontane.

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

 Kod približavanja i ukrštanja podzemnih telekomunikacionih kablova sa vodovodnim
cevima, minimalna rastojanja treba da budu 1 m za cevi prečnika di 200 mm odnosno
2m za cevi prečnika preko 200 mm, a ugao ukrštanja treba da bude između 45º i 90º.

 Najmanje rastojanje pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog
TK voda i vodovoda iznosi 0,5 m, odnosno 1,0 m za magistralni vodovod.

 Ova  rastojanja  se  dodatno  mogu  smanjiti  ukoliko  se  obe  instalacije  zaštite
odgovarajućm mehaničkom zaštitom.

 Približavanje  i  ukrštanje  podzemnih  telekomunikacionih  kablova  sa kanalizacionim
cevima prečnika do 0,6 m treba izvesti na minimalnom rastojanju od 1 m, a ukoliko se
to ne može ispoštovati, Investotru se moga dati posebni uslovi gradnje.

 Najmanje rastojanje pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog
TK voda i kanalizacije (manje kanalizacione cevi prečnika do 0,6 m i kućni priključci)
treba  da  bude  0,5  m,  odnosno  1,5  m  za  magistralne  kanalizacione  cevi  prečnika
jednakog ili većeg od 0,6 m.

 Na mestima  ukrštanja  TK vodova  sa  elektroenergetskim vodovima,  EE vod  mora
proći ispod TK objekata/kablova na udaljenosti min. 0,5 m. Ukoliko ovaj uslov nije
moguće ostvariti EE vod mora biti položen u zaštitnu metalnu cev dužine 3 m, ali i
tako  udaljenost  od  TK objekata/kablova  mora  biti  min.  0,3  m,  uz  ugao  ukrštanja
između 45º i 90º. 

 Horizontalna  udaljenost  TK objekata/kablova  i  EE kabla  mora  biti  min.  0,5  m za
napone do 10 kV i min. 1 m za napon preko 10kV.

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

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

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

7. POSEBNI USLOVI 

 Ispoštovati   Uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite broj 81-2/94 od 07.02.2019.god.
Izdate od strane MZZSK-Subotica.
 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. 33/06) 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. 22/15).



8. Podaci o postojećim objektima na parceli koje je potrebno ukloniti: uklanja se postojeća
devastirana  fontana  koja  je  izgrađena  na  osnovu  građevinske  dozvole  a  nema  upotrebnu
dozvolu.

9. Definisan pristup javnoj saobraćajnoj površini: pristup fontani je sa Trga Slobode.

Ovi uslovi su osnov za izradu projekta za građevinsku dozvolu.

  Lokacijski  uslovi  važe  2  (dve)  godine  od  dana  izdavanja  ili  do  isteka  važenja
građevinske dozvole izdate u skladu sa ovim uslovima.

Sastavni deo lokacijskih uslova je  Idejno rešenje br. E-1509/19, Subotica, februar
2019.god.,  izrađeno  od strane  strane “SUPPORT” doo,  Petra  Drapšina br.1,  Subotica i
grafički prilog iz Pravila građenja br. 307-14/19,  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, 55/2012 i 37/2017).

Oslobođeno  je  od  plaćanja  takse  na  osnovu  člana  12.  Odluke  o  lokalnim
administrativnim taksama ("Službeni list grada Subotice", br. 3/2012, 55/2012 i 37/2017).

Dostavljeno :
1. Podnosiocu zahteva
2. Nadležnom Sekretarijatu radi objavljivanja
   na internet stranici Organa
3. JKP Vodovod i kanalizacija
4. Telekom Srbija
5. MZZSK-Subotica

 
Sekretar

    Nagy Kiserős Melinda master građ. inž.

Date: 
2019.02.2
5 12:39:31 
+01'00'



Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za građevinarstvo
Broj: ROP-SUB-4235-LOCA-1/2019
Interni broj: IV-05-353-3-74/2019
Dana: 27.02.2019. 
S u b o t i c a
Trg slobode br 1
Tel:  626-888
NKM/AHC

Sekretarijat za građevinarstvo Gradske uprave Grada Subotice, na osnovu člana 57.
stav 8. 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,
145/2014 i 83/2018), člana 15. Pravilnika o sprovođenju objedinjene procedure elektronskim
putem ("Službeni  glasnik  RS",  br.  113/2015,  96/2016  i  120/2017),  Uredbe o  lokacijskim
uslovima ("Službeni  glasnik RS", br.  35/2015,  114/2015 i  117/2017),  člana 23.  Odluke o
gradskoj upravi Grada Subotice ("Službeni list Grada Subotice", br. 18/17-prečišćeni tekst),
po ovlašćenju koga je izdao načelnik Gradske uprave Subotica pod br. IV-031-619/2017 od
21.11.2017.g.,  u  predmetu  izdavanja  lokacijskih  uslova,  postupajući  po  zahtevu
"SUPPORT"doo, Subotica, u ime – GRAD SUBOTICA, Subotica, Trg Slobode 1, izdaje:

II  I Z M E N U LOKACIJSKIH   USLOVA
 za izgradnju  Zelene fontane na kat. parc. broj  43089 k.o. Donji grad

(izmena Urbanističke saglasnosti od 17.04.1983. i Urbanističko-tehničkih
uslova br. U-181/83)

kojom se menja Izmena lokacijskih uslova br. ROP-SUB-2439-LOC-1/2019 (Interni
broj: IV-05-353-3-50/2019 od 25.02.2019.god.), a u skladu sa  Planom detaljne regulacije–
zona I („Službeni list Grada Subotice“ broj 06/2010, 55/2011 i 29/2018).

Predmet izmene: 

Predviđa se faznost izgradnje i to:

I FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje parterne fontane, sa tehničkom etažom,
popločanje trga, žardinjere
II FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje Jumping-jetova
III FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje bazena sa mirnom vodom

 Ostali uslovi dati u Izmeni lokacijskih uslova br. ROP-SUB-2439-LOC-1/2019 (Interni broj:
IV-05-353-3-50/2019 od 25.02.2019.god.) se ne menjaju.



Sastavni deo ove Izmene lokacijskih uslova je  Izmena Idejnog rešenja br. E-1509/19,
Subotica,  februar 2019.god.,  izrađeno od  strane  strane “SUPPORT” doo,  Petra Drapšina
br.1, Subotica. 

Ovaj akt ima rok važenja kao i Izmena lokacijskih uslova.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:
Protiv ove Izmene i dopune lokacijskih uslova može se izjaviti prigovor u roku od tri dana od
dana prijema istog, 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, 55/2012 i 37/2017).

Oslobođeno  je  od  plaćanja  takse  na  osnovu  člana  12.  Odluke  o  lokalnim
administrativnim taksama ("Službeni list grada Subotice", br. 3/2012 i 55/2012 i 37/2017).

Dostavljeno :
1.Podnosiocu zahteva
2.Nadležnom Sekretarijatu radi objavljivanja
   na internet stranici Organa

      3.U predmet
                                                                                                            Sekretar

    Nagy Kiserős Melinda master građ. inž.
Date: 
2019.02.2
7 11:31:21 
+01'00'
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Služba razvoja i projektovanja  Grad Subotica 

Broj: I2-25-2/2019 Gradska uprava 

Dana:14.2.2019. Sekretarijat za građevinarstvo 

 Trg Slobode br. 1; 24000 Subotica 

 ROP-SUB-2439-LOC-1/2019; 

 IV-05-353-3-50/2019; 7.2.2019.; 

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, Trg Lazara Nešića 9a, Služba razvoja i projektovanja,  

o po zahtevu, za uslove za projektovanje za izradu izmene lokacijskih uslova za izgradnju Zelene fontane 

na k.p. 43089 k.o. Donji grad u Subotici, od strane Gradske uprave, Grada Subotice, Sekretarijata za 

građevinarstvo,  

o za podnosioca zahteva: Grad Subotica, Trg Slobode 1, Subotica; 

o na osnovu: IDR, broj E-1509/19; 2.2019.; Support Subotica, Ul.Petra Drapšina br.1; 

o u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl.gl.RS, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 

24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18), 

Odlukom o snabdevanju vodom (Sl.l.grada Subotice, br. 24/2014, 14/2015 i 5/2018) i Odlukom o javnoj 

kanalizaciji (Sl.l. grada Subotice, br. 29/2015, 38/2015 - autentično tumačenje, 42/2015 i 5/2018); 

o izdaje akt:   

 

 

 

 

USLOVI ZA PROJEKTOVANJE  
 

OBJEKAT: 

o Rekonstrukcija i izgradnja Zelene fontane; 

o kategorija objekta: G; 

o klasifikacija objekta: 222220;   

o površina zemljišta pod objektom/zauzetost: 540,12m2;  

na parceli: 

o broj katastarske parcele i naziv katastarske opštine 43089 k.o. Donji grad, u Subotici; 

o površina katastarske parcele: 8257 m2; 

 

VODOVOD I KANALIZACIJA 

Postojeće stanje: 

Po evidenciji JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica, Zelena fontana ima priključak na javni vodovod i kanalizaciju,  

obračunsko mesto 59833. Postojeći vodovodni priključak je sa vodomerom nazivnog prečnika 50/20 mm.  

 

Na lokaciji oko postojeće Zelene fontane je centralni magistralni vodovod DCL250+PE110, zidani kanal 

Z600/600.  
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Uslovi za projektovanje: 

1. Priključci za Zelenu fontanu:  

Postojeći priključci Zelene fontane na k.p. 43089/1 k.o. Donji grad u Subotici na javni vodovod i 

kanalizaciju se mogu koristiti za planiranu fontanu. 

2. Podaci o postojećem javnom vodovodu i kanalizaciji: 

o Postoje podaci u arhivi našeg Preduzeća i podaci u Kopiji katastarskog plana vodova.  

U prilogu ovog Uslova je Situacija vodovoda i kanalizacije. Vodovi ucrtani u Situaciju su podaci iz 

arhive JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica i predstavljaju deonice javnog vodovoda i kanalizacije 

u funkciji. To su kako je već navedeno: centralni magistralni vodovod DCL250+PE110, zidani kanal 

Z 600/600.  

o S obzirom na to da lokalni-interni vodovi objekata nisu u nadležnosti Preduzeća, ni podaci o 

lokalnom vodovodu i kanalizaciji nisu deo arhive Preduzeća.  

o Podaci u priloženoj Kopiji katastarskog plana vodova br.956-01-099-39/2019, 30.1.2019. se 

razlikuju od podataka u arhivi JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica, u zoni Zelene fontane, u 

sledećem: 

- ucrtane su dve vodovodne deonice VO150 koje nisu u funkciji a nije ucrtan magistralni 

vodovod od duktila – DCL250 niti uz njega paralelni distribucioni vodovod od polietilena – 

PE110; 

- ucrtana je lokalna kanalizacija Zelene fontane. 

3. Podaci o postojećem magistralnom i distributivnom vodovodu uz postojeću Zelenu fontanu: 

o Uz ivicu popločanog dela postojeće Zelene fontane je smešten magistralni DCL250 i distributivni 

PE110, t.zv. centralni magistralni vodovod, za koji je izdata Upotrebna dozvola br.IV-05-351-

9514/2016, 04.7.2016.. 

o Oba voda su ucrtana u arhivi preduzeća. Nije ucrtan u priloženoj Kopiji katastarskog plana vodova. 

o U prilogu pdf formata je Situacija i podužni profil magistralnog vodovoda iz PIO 663-H-03/16/PV, 

Graditelj NS Novi Sad 

o i Dostavnica sa Upotrebnom dozvolom, Grad Subotica.   

4. Uslovi za projektovanje objekata u zoni javnog vodovoda i kanalizacije 

o Cevi i šahtovi javnog vodovoda i kanalizacije ne smeju biti postavljeni ispod podzemnih ili 

nadzemnih objekata niti prolaziti kroz objekte drugog korisnika. 

o Apsolutno minimalna horizontalna udaljenost vodovodne ili kanalizacione cevi i šahta od spoljne 

ivice objekta je 0,3 m, minimalna uobičajena je 1 m ili van zone temelja/oslanjanja objekta. 

o U IDR rekonstrukcije Zelene fontane je dat predlog lokacije ovog objekta dok se konačna lokacija 

određuje Lokacijskim uslovima. Deo sa bazenima novoplanirane fontane se nalazi na postojećem 

centralnog magistralnog vodovoda DCL250+PE110. S obzirom na to da tehnički nije prihvatljivo 

postavljati objekat na cevovodima moguće je: 

- pomeriti lokaciju planirane fontane tako da je, u horizontalnom smislu, spoljna ivica  

betonskog bazena nove fontane udaljena 0,3m od postojećeg centralnog magistralnog 

vodovoda, 

- ili izmestiti centralni magistralni vodovod tako da je, u horizontalnom smislu, spoljna ivica  

betonskog bazena nove fontane udaljena 0,3m od izmeštenog centralnog magistralnog 

vodovoda. 

o Iskop u zoni vodovodnih cevi i kanalizacionih zidanih kanala zatrpati peskom i zbiti. Najmanja 

zahtevana zbijenost u zoni vodova je 92% standardne zbijenosti po Proktoru ili modul stišljivosti 

Ms=2 kN/cm². Zona cevi/voda obuhvata 30 cm iznad i oko cevi/voda. Nabijanje slojeva u 

neposrednoj blizini cevi/voda vršiti isključivo lakom mehanizacijom. 

o Pri izvođenju objekta voditi računa da građevinski otpad ne upada u šahtove.  

o Kada se radovi izvode u zimskim uslovima, otkrivenu vodovodnu mrežu i priključke obavezno 

zaštititi od smrzavanja.  

o Sva oštećenja vodovoda, kanalizacije i priključaka u toku izgradnje objekta su na trošku Investitora 

instalacij a u izvedbi isključivo JKP Vodovod i kanalizacija Subotica.  

o Svi problemi koji su prisutni pre ili koji nastanu u toku izvođenja radova (kvarovi, potreba za 

konsultacijama, sanacijama, rekonstrukcijama it.d.) rešavaju se u dogovoru sa JKP "Vodovod i 
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kanalizacija" Subotica, a kada nastanu odmah kontaktirati dispečersku službu , na telefon:024-

557-711 ili mob.:064-835-6086. 

o Pre početka radova na izgradnji objekta Investitor je obavezan da obavesti JKP “Vodovod i 

kanalizacija” Subotica minimalno 15 radnih dana pre početka radova, JKP Vodovod i kanalizacija 

Subotica, elektronskim putem uprava@vodovodsu.rs sa naznakom: za: Službu razvoja i 

projektovanja. 

 

Grafički prilozi: 

1. Situacija vodovoda i kanalizacije, postojeće stanje sa podacima iz arhive JKP Vodovod i kanalizacija, 

Subotica  

2. Situacija i podužni profil magistralnog vodovoda iz PIO 663-H-03/16/PV, Graditelj NS Novi Sad 

3. Dostavnica sa Upotrebnom dozvolom, Grad Subotica 

 

 

 

 

Rukovodilac 

Službe razvoja i projektovanja 

 

 

 

 
 

Vera Bukarica dip.inž.građ. 

Direktor 

JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica 

 
Sugár György dipl.inž.tehn. 

 
2019.02.14 14:06:29 +01'00'
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Rcpublika Srbija
ANononnlr Pokraiina Voivodida
Gftrd Suboticn
(JRADSKA L.]PIIA\,A
Sekret:rrijat z:l grrdrvinarstyr)
Brojr lV-05-35 l -95141201 6
Dnna: 01.07.201(,.
Suborica
Iig slobodc trr: I

1d.626,888

i0/2013-odluka LIS,93/2013 odluklr US, 132/201:1 i t,15/2014). alana,{4. sta\ L pravrln]ka o
postupku sprcvodcnja objcdinjenc pfocedurc clcktronskitn putem (,.S1. glasnik l{S.' bf.
113/2015), iiana22. sta! l. alineja.l. Odluke o gradskoj upravi Cracla Suboricc (,.Sluibeni ljst
G dr Suboticc". br'. 6/2010,8/20t1 i2411014) iilana 192. Srav 1. Zakona o opitem upravnom
postupku ("Shtbeni lisl SRJ" br ll/1997 i.]t1200l i ..Sluzbeni glasnik RS.,, br. 30i2i)t0). po
orlasacnlu za potpisivanie akata kdc je donco nadclnjk Cfadskc upravc Gra<1a Suboticc pocl
trrolern lV-02,/lli-0ll-108/2015 dana 25.02.2015.godifc. u prcdmctlr izdavanja uporr.bc
do,,\'oic ^ obicl(ilt: CcDtraini ntagistrrlni v lovod u Suboljci. na krlastarskim paicelarna brcj
5.177l,1.55011. s51i.5420,i l. -5469.26lJ. 17.14. 1731. 1775i t. lt9ll.5318il. i960:1. 19610 i
1197 k o. :jlari gmd i ll83l, llltlll. 1ttitl.60,t4i t, 809. l344i L i I1807i I k o. l)onji gLac1.
poslupajuii po zahtcvu jKl)..\l)dovod i l(analizacij iz Subolice, -fig ),azara Ncsi6a br. 9la,
donosr rcscnjc Lojint izdaje:

Cradska Lrprava Gr-ada Suboricc - ScLrctunjar za ltj3de\ iniLr.sl!e, aa o\loru ttunolll. stav 2. i ilana 158 sta\,2. Zakona o pl:rnrr.rnju i j,,gr.tdnji (.,Stu7bcn! l.llcsnik RS... br
72l:009. 81/2009 ispravka. 64,/2010-odlLrk,r US t412r)lt. l]t,2r)]2, 42/2l|F-odtuka US,

tiP0l ttDllN u t)ozvoLtj
I I)OZVOL.],{VA Sli lnvcstito|u GRAt)tJ SUBO IICI JKp ..VODOVO]) I

KANAI-lZ,\al.lA- jz Suboticc. ffg l,azara Neliia br9,/.\. upolrcbr objokla: Ccntralnj
magislralni vodovod. kotcgorijc (i, klasillkacioni broj 222210 u Subotici. na ka&rsllrrsKrm
pnfcela'na broj 5.17714. 5508. 5513. 5420/t. 5469. 26j8. 174.r. 1731, 1775/1, ll9tj. jjlSit.
19604. t96i0 i I197 k.o. Slari grad i |83:1. lt8l8. 118l],601.1i l, 809. lt8:14/l i 11807/l
k.o. I)or)ii grad.

II Ova upotrebna clozvola sc izdaj. ntr osnovLr slodcic dlrklrn)cnlaci.ie:
l. Cradcvinska dozvoh, br lV-0,1/l-351 100221201.1 od 18.02.201:1.g., izdare od stranc

Sldbe /o gfullc\inNrsl\! (;radskc pf.rvc (jracl3 Suboticc.
2. Ileienic o izmcli rcacniN o grado,inskoi dozrtji. br. IV-05 351,9121,2016 od

01.04.211l6.godiDc. izclclo ocl srranc Sckrctar.ijara za g|aclcvinarslvo Cradskc uprevc
Gracla Subolicc.

I (ilavoi projehat ceItralnog nragisrfalnog vodo\,.)di u Subotici. broj 90 3i Il od
l0l:l.godinc. izredcn od sllauc DOO..h\'oclza r,orloprivreclu,. SLrbotica.-lig LaTara
Ncliitr b|t/a- odolrr.u Cro(lcvilslorn dozvolom bft)j I\'-04l1,351,10022,/20t,1 oll
l3.0l.20l4.godinc

.1. 0-CIe\'ra sveskl. PCiD l)rlickat za gredcrinskr dozvolu (izmena lfoickra)
cenlrahog nraSistrahrog vodovoda u Subotiiji. br. 658-ll-02/l(FCS od f'cbrrara
20l6.9orline- izradcn od stfaDc crad('vinskog frc(l lcoa .,CIl,,\DITllI-J NS. Novi
SaLl, Lrl. Iiunlcnaaki pu! br2, odobrcn (jfadcvinslorr, dozvolou (izmcnr). broj l\L
05 i5 l-9121 /2016 od 01.0:1.20t6.godinc.
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5. l-Projekai vodovodne mrc2c, PCI) Prcickat za gradcvinsku dozvollr (izmella
pfojckllll cenlralnog magistralnog vodovoda u Subotici. br. 658-ll-02/16-PV od
lebrLlara 20l6.goilinc. izradcn ocl strane G|adevinskog predLlzcia ,.GRADITELJ
NS Not i Sad. ul. Ilunrcnadki pt1 br.2. odobrcn Gradcvinskom dozvolom (izmcna).
bfoi 1V-05'351 -91 21,/2016 od 01.0'1.201 6.godine.

6. 0-Clla!na slcska, PIO Projckat izvcdenog objekta centrainog magjslralnog vodovoda
u Subotici, br. 663-H-01/16-GS od aprila 2016.9.. izraden od stranc Gradcvinskog
prcduzcia ,.GRADITEI-J NS" Novi Sad. ul. I{Lrmcnatki put br-2.

7. l-Projekal vodovoda, PlO P.ojckat izvcdcnog obiekta oentralnog magistmlnog
vodovoda u SLrbotici, br. 663-II-03i16-PV od aprilc 2016.godinc. izraden od strNnc

Gradc\,inskog preduzeaa ,,GR{DITDLJ NS" Novi Sad, rl. Rumenadki put br2.
8. Glavri projekar zasljte od pozafe ccntfalnog magistralnog vodovoda u Subotici. br.

Fl-0l1i20ll od jula 20l3.godine. izraclcn od strane SIf ..ZASTITA'. Snborica, ul.
Siobodana lJenczic! Klcuna br.22, odobren Ciradevinskom dozvolonr broj IV'04/i-
.15 | '002) )011,'J '8.02.20l4.godrrrc

9. lzjava. bf.6lt5-15 od 11.03.2016.9odinc. potpisana i ovcrcna od slfane odgovomog
irvodaaa rarkrva i r)adzo mg organe. cll su izvcderrr rtrdovi na objektu: lzgradnia
Kolektom II. I(olcklor4 VII i ConlfalDog magistlalnog vodovoda u fluboticj, na
lokacilir (i\1V dco lr ul. \latijc cupca. Valka VLrkoviia. Tfg ZrLava faiizna. Petefi
Srndora, ffg -lakaba i KoNorn,-lig Siuagoge. Aleja Marsala'nta. Fercnca Sepa,

Gr abo\'aat.\, CMV deo 2: ul. Braie Radii, lig Slobode, Trg cara Jovana Nenada, t ij i

.ie irveslilor JKI ,.Vodovod ikanalizaci'a" SLrbolica. izvedeni prema oclobreloj
projektno-lel1nikdkoj dokumcnlacijii projeka! cenlmlnog magistralnog vodovoda. br.
90-3/l I od 20ll.godine, i:zfaden od stfarc DOO .-Zavod za vodoprivrcdu" Subotica.
u skledu sa odobrenjc,n za izSradnju br IV-04/I-351-10022/2014 od 18.02.2014.g.. i

izrlenama sadrlanim u Projcktu izledenog objeku izradenom od strane CP

.,CI{ADll fil-J r'!S" doo Novi Sad.

l0.Potvrda,br.6lt5-l6odll.03.20l6.godinc. lotpisanc iovelcna od strarlc odgovomog
izvodaaa fadova i nadzolrlog ofgana. da atesti ugra.lenog materijala na objeklu:
Centralni nugistralni vodovod. na lokaciji CMV deo 1: ut. lvlatijc cupca, N1alka
VLrkoviia, Irg Zrhv.r l'aSizma. Pctcfi S.rnrl,rr'.r. 1 rg .hk.rh.r i Kumor.r. lrg Sinugugc,
.^lcia Mlariala lin, |crenco Scpa, Cirabovaika. a-lMV.leo 2: u1. Braae Radia. Trg
Sloloode. Trg c|fa]ov,rna Nenfth. dijl .lc in\'ostilor .lKP ..Vodovod i kanalizaoiilf'
Slrbolica. odgovar.lju propisi )e u poglcJLr bfoia rtcrstir. kao i da su dobijeni fczullati
u sl(ladlr sa pfojcklovanin k!alitelont

11. Pfijava poaclka gr.denja. odDosno izvodenja ladova. broj 1V,05,351-l-2/2015 od
l9.02.20l5.godinc, zavedcna kod Cmdske up|ave (irada Suboiice.

12. Zahlcl za lehniikog prcglcd Ccnt,alnog nagislralnog vodovor:la, lrroj i56168-2016
od 21.114.2016.9., upuao DOO,,Jomi Enginccring' Subolica, ul. Ihastolr 13, od
srr0De .lKP 'VODOVOD i KANAI.IZACI.IA' iz SLrbolicc, Trg l,azcfa NeSiia qtA.

13. Odluka o imenovanju Koursijc za tehnidki pfcglc(l objckta: CcnLralni nragistralni
vodovod u Suborici, ni1 katasrarskin parcelama broj 547714,550E, 5511,5420/1,
5469. 2638, 1744, 1731. I77511. I 198, 5l l8/l , I950;1, I9630 k.o. Siari gfad i 11833.
ll8l8, ll8l3,604,1/1, 11809, ll84,l,/l i 11807/l k.o. Donji grad. brl2/2016 od
12.05.2016.g. donela od slr'ane..Jomi l)rginering" DOO Subotica, ul. tlrasrova br.lll.

14. Iz\'cstai Kornisi.jc 
^ rehnidki prcglccl obiekm: broj 19/2016 od 24.06.20jb.u.,

saiinjcu u skladu sa ilanonr 18. l)ravilnika o sadrZiili i nadjrru vficnja tehniakog
prcgloda objekla. sastavu kolnisije, sadrilni preclluga konisilc o utvrdivanju
podobnostl obicku rir Lrpolrcbu. osrratriinjLr lla iobjrlta Lr toku graallrrrja i upotr.ebe i
mininlrlrinr eitfalrlninr rol(ovintA za pojcdinc vrste objekela (..S1. glasnik ItS..br
:7 15) sr konsttt,lci.ion da ie objekal jzvcdcn skltdu sa gfadevinskom ciozvolom,
p|crre glat nirn pr-ojcktor)1 i dN :jc kao takdr' ]]lo;c samostalno koristili.



15. Illaboml geodetsljih radova'centralni nlilgisltalni vodovoLl dconica I, bnrj 956-03-
7i2016 od 18.0:l.20l6.godine. izraden od slranc..(ico ccnlar" DOO SLrbotica. ul.
Cal.I)uSa11a br.6.

16. Illabomt gcodelskih radova-ccnhalni m.rgistfalni \'odovod dconica 2, bfoj 956-01-
l6/2016 od 06.0;l.20l6.godinc. izfadcn ol.l slrane..(ico centar'' DOO Subotica, ul.
Cara [)rrlaua br6.

i7. ttescnjc sanjlamog inspekloril l1)kr,rji|sl(og sekfclrri.jata zn ,/drdrsl\'o, soci_jalnlt
politiku i dcrnogreliju. Scktof zll sanjldrni nadzol i ]rvno zdrevljc, Odelenle za
sanitarnu inspckci.jrru Subotici. broi l2q--<i-00529-:l/2016-06 od 2l 06.20l6.godinc.
kojin sc dnje sanitarna saghsnosr za kofiSienlc objckla 7r javuo vodosnabdevanlc-
ccrllfrlni InirgistlrlDi vodo\ od u Subotici. Lrlica i bfr)i deo I : lLl. ;vlatije Ciupca, N{atka
Vuhor ica. lig Zltlru ftSizrna. I'eLefi (ln'lur.r. I r-! .l,r .ahl I Konror'r. Ifg \irifoge.
/\lcia Nlafsrla li!a. i;cfcnca Sofa. Cfabovaika. dco l: ol. lJraie Radii,1rg Slobode,
'lfg carr .lolanll Ncnadr.

l8.Alesli. znpisrlici, izvellaji o ispitivanjLr, saglasnosti na izvedene fadove. elabofati.
kr jig.r ir'rpckcijc. gr:rdcr irr..l,. ,lrrr ric .

lll Garanhrj-rok za objekat je dve go.li)1e.

Obr',tzloicnje

Investilor (ilu\l) SlrlJOl l(lA JI(P..\()DO\r()I) I KANAI,IZACIiA" iz Subotice, lrj
Lezara Nciica br'.9/A, podneo .ie dana 27.{16.20l6.godine. pod brojcnr 1V-05-l-51-9514i2016.
zablcv za izda.!anjc upolrcbnc dozvolc objckldt CcnLralnj magistmlni vodolod, karcgofijc G,
klasilikacioni broi 222210 Lr Subotici, na kelasterskim parcolama broj 5,+77,/4.5508,5513.
5,120i l.5469.2618, 174,1. 1731. l7'75t1.1198, -iillJil, I9604. 19(,10 i 1197 k.o. Slafi grad i
lllJ3.l. ll8llJ. lllll3. 60,1.1/1. ll3l)9. 118:14/l i ll807il k.o. lhnli grad. trema (iritdevirrskoj
dozvoli broj IV-0..11'3il-10022/:01.1 od l8(l:.:0l,1godiue. izdatoj od stranc Sllrzbc za
gfrdc!inarst\'o (i|irdske rrp|are (l|lrda SLrL)oticc i Ilcieu]Lr o irnrcri fcscnia o gfade\,irlskd
do,^,(ti l)r I\'-05-i5l-9111.r2016 od 01.01.2()l6.godinc iTdak)m od strane Sekrellnjota za

Sriileviulrstlr) Crrdske upravc Cruda Subolicc. tlz zlhlcv lllvcstitor je priloi io dokumcntacijU
navcdonu u dipozitiv ovoe rcscrrja.

l)o prijernu zahteva za izdavanje upotrebne dozvolc, ovaj olgan jc provcdo ispunicnost
li)nnahrih usiovr za poslup. jc po zahlevlr i ulvrdio:

l) Da jc nadlcTan zir poslupanjc po zahtcvlr. (Jvo s Loge \1o io dlanom 158. slav 2-

Zrkona o planifnnjLr i izgr'arll]ji pr'opismo cla organ nldlcTan /r irda\'dnjc grade\ insko dozvolc
izd:Ljc relenicm upotrcbnu clozvollr, a aLrnorD 1i:1. slav 2. islog zckona profisarlo.jc da se
jedinicama lokalnc sarnolrplale povctava iz(lavanjc gradcvinsliih tlozvolrt za izgraduju objekala
koji nisu odrcdcni u ilanu llJ. ovog zitkona, pri aerrtu jc o\dc prcdnrellliur zaltevom troZcno
izdavanic odobrcnjl za obicka! koji nije odredcn Lr alanu 133 istog zakone. Nadle2nost za
poslupnnic prcpisllr)a jc iaLrnon 22 slrv l. alincja 4. OcllLrlc o grr(lsk{)i uprayi (hada Subotice
(..Slu7bcni list (irrda Suboticc . bf. 6i2010. 8/1013 i 2:112014):

2) J)a ic fo.lnosillc /ehlcva ljcc l,ojr molr hiti poLlrro:ilac zahtcva jcr jc invcslit(rr uZ
rrhLc-! pfilo;i1) gfrdt]virskLr doTvolu zr obiciiirl /N koii tra;i iTdLr\,.rnic upotrcbnc dozvole. Ovo s

rcgr ito jc alxrlonr l5ll. st0v 1. Zekona o phniflnju i izgrad|ji f()pisano. da sc objekat ra koji
je u skladLL sa isllllr zlkoDoln prcd\idcDo izda\.arric gfadcyinskc dozl'olc, mozc korisliti po
prcthodno pfibLr!ljcnoj upolfcbn(rj dozvoli i cla jc aktir,no ld!redno druilvo ito ju orgcn
ploverio uvidonr Lr jrvrLr evitlcnciju kod Agenci.ic za lrivrednc registrer

.l) l)a zahlev saddi s\c propjsllDe podrlke;
,l) Da j0 ur Tahlcv prilozcna svr dokurncntdcija propifiilnx Zxkonom o pknimrju i

izgradDji i podzrkoDskinr akliura cluretini na l)suo\r tog r|konx. 1c dr ona Lrjcdno jcslc i

dokLLnrentxcijn rr. osrlovu iiojc sc ola upolreb e dozvoh iTdejcl
Kako jo premu napfe(l navedcnoi dokourcltacijj ut\rfd.no da jc objckal podobur za

ufotlcbu. feicno jc l(ro u dispo/i1i!Lr.
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U1)tJI'STVO O ]'ItAVNOM SIiI]I)S'I'VIJ:
Proliv ovog rcsenja um;c sc izialiti Zaltra Lr r.oku od I dana od dana priiemlr istog,

pulem ovog Sckrctarijata. llokr.liinskom sekretarijallt za urbturizam. gaadilelist\o i zaStitu
Zivolne srcdine Novi Sad, taksir.ano sa 440.00 din. po taf.br. 6, Zakona o republidkim
adntinistrativniD) taksama (..SlLr2beni .qlasnih i{S..13/2003. (...) jJ0/2016+rskl.din.izn) na
raiun 84G742221841-57 bf. nrodcli 97 sa pozivom na broi 6q 236.

lakona o
50/2016-

Zoran Copi

Oslobodcno od plaiania rcpubliake administrativne lakse na osno\;o.qhna ll.
republidkirn adninist|atjvnjm raksama (..SluZbcni gldsnik I{S,,, 431200.],"it..)'
uskl.din.izl).

ReSenje dosta!itii
L lnvosliioru 2 primcrka
2. Sekreltuiirtu za inspelicijsko-nadzorlre poslor,e
3. RGZ - Sluzba 2t katastar ncpokfctnosti SLlboijca
,1. D\'idcnci ji ovoS sckretarijara
,i.Arhivi

pravru]<



 

МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СУБОТИЦА 

MEĐUOPĆINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SUBOTICA 

KÖZSÉGKÖZI  MŰEMLÉKVÉDELMI  INTÉZET  SZABADKA 

24000 СУБОТИЦА ТРГ СЛОБОДЕ 1/3 Тел: 024/556-901,  024/557-606 

ПИБ: 100838736 МБ: 08137455 www.heritage-su.org.rs 

Тек.рач:  840-302664-56 Шифра делатности 9103 office@heritage-su.org.rs 

 840-302668-44   

 

Број: 81-2/94 

Датум: 07.02.2019.  

  
ГРАД СУБОТИЦА 

СУБОТИЦА 

Трг Слободе 1 

ПИБ:100444843 

 

Предмет: Услови за предузимање мера техничке заштите за израду измене локацијских 

услова (урбанистичке сагласности и УТУ-а из 1983.) за изградњу зелене фонтане на к.п. 

43089 к.о. Доњи град у Суботици. 

 

Захтевом упућеним Међуопштинском заводу за заштиту споменика културе Суботица, 

заведеним под бројем 81-1/94 од 07.02.2019.године  Град Суботица, Суботица, обратио се за 

утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за израду измене локацијских 

услова (урбанистичке сагласности и УТУ-а из 1983.) за изградњу зелене фонтане на к.п. 

43089 к.о. Доњи град у Суботици. 

 

 

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, овим актом 

утврђује следеће: 

 

Услове за предузимање мера техничке заштите 

 

- Предметна локација се налази унутар Просторне културно-историјске целине  

Суботице, у Зони I, за коју су урађене Детаљне мере заштите за део просторне 

културно историјске целине Суботице обухваћене планом детаљне регулације -

Зона I  из 2009. године 

 

 У складу са наведеним Мерама  потребно је:  

 

 Очување основних елемената историјске урбане матрице простора историјског језгра: 

урбаних блокова, ТРГОВА, улица и паркова. 

 

 Предметни Трг Слободе је формиран  изградњом Градске куће почетком 20. века, док је 

,, Зелена фонтана,,  постављена крајем истог века. 

 

 Предмет ових услова је за реконструкцију  и изградњу,,Зелене фонтане,, кп 43089, КО 

Доњи град, са уређењем дела Трга Слободе у Суботици. 

 

 

 По својој величини, геометрији, материјализацији пројектовати простор треба да је 

примерен значају градског језгра. 



 

 Неопходно је поновно увођење Трга као јединствене урбане целине унутар које ће се 

корисници кретати неспутано и неће постојати архитектонски елементи већих димензија 

који чине просторне баријере. Циљ је да будући простор буде потпуно проходан за 

посетиоце и на тај начин пружи целовитост са преосталим делом Трга Слободе. 

 

 Трг треба да обезбеди окупљање већег броја људи на простору који је планиран за 

сценска дешавања испред мултифункционалне позорнице. Услед тога постојећу 

монументалну фонтану заменити отвореним јавним простором који ће својом 

архитектуром грађане навести на окупљање и задржавање кроз разноврснији визуелни 

доживљај.  

 

  Централну фонтану кружног  облика, извести према главном пројекту,  да буде 

површине 113.09 м
2
. Обухвата 61 партерну млазницу са аератором за schaum 

млазницама које су распоређене као 1 централна и 5 концентричних кругова.  

 

 Централна млазница треба да распршује воду до висине 4.00 м. Први круг да има 

млазница 4 млазнице које распршују воду до висине 3.00 м, други круг 8 комада 

млазница које распршују воду до висине 2.25 м, трећи круг 16 комада млазница које 

распршују воду до висине 1.75 м, четврти круг 16 комада млазница које распршују 

воду до висине 1.25 м, пети круг 16 комада млазница које распршују воду до висине 

1.00 м. 

 

 Монтирати све млазнице преко решетке од inox лима кроз које се одводи потрошена 

вода у доњи базен, где се врши кондиционирање воде и рециркулација у систем.  

 

 Центар нове партерне фонтане – “водене игре” треба да се поклапа са центром 

постојеће Зелене фонтане. Рад фонтане се контролише из машинске просторије која 

се налази испод саме фонтане и према базенима, где је смештен базен са потребном 

количином воде, пумпе, филтери, дозатори и сва потребна пратећа опрема, ормари за 

смештај потребних елемената, као и електро управљачки ормари.  

 

 Техничку просторију извести од армираног водонепропусног бетона, са додатном 

хидроизолацијом. Простор испод саме фонтане је кружни величине фонтане, вода из 

фонтане се слива на под просторије који је у паду и преко таложника улази у 

резервоар. Силаз у техничку просторију је предвиђен пењалицама које су 

постављене у непосредној близини базена са „мирном водом“. Код силаза у техничку 

просторију су постављене електро инсталације. 

 

 Сви будући елементи планиране фонтане треба да су партерно решени, при чему вода 

треба је основни (визуелни и звучни) мотив окупљања и уређења предметног дела 

простора Трга Слободе. 

 

 Пошто се терен налази у нагибу од Позоришта према паркингу, адекватно решити 

падове како не би долазило до задржавања атмосферилија на предметном простору. 

 

 Фонтана не сме бити баријера за посетиоце, архитектонски елемент препрека на 

простору трга, већ нови привлачни елемент сусрета, задржавања и окупљања у који ће 

се посетилац увести разноврсношћу визуелних и звучних садржаја (жубор, шум, водени 

ток). 

 



 Решењем трга омогућити несметану комуникацију између Улице цара Душана и 

Бранислава Нушића са Градском кућом и комуникацију између Улице браће Радић и 

Корзоа. Планираним решењем не смеју се формирати монументални архитектонски 

елементи који ће представљати баријеру овим комуникацијама. 

 

 Направити три плитка базена са мирном водом, са благим циркулисањем воде због 

лакшег одржавања. Дубина воде да не прелази 30цм.  

 

 Направити  три базена са мирном водом, да површине појединачног базена буду око 

115 м², а површине воде око 52 м². Базен је облика 3 сегмента кружног исечка. Сваки 

базен има „острво“ на средини. 

 

 Урадити базене од армираног бетона, у свему према статичком прорачуну. Потребно 

их је хидроизолованти  адекватним материјалима. Све видљиве површине базена 

обложити полираним гранитом д=2цм, који се лепи у цементни малтер.  

 

 Горњу површину обода средњег базена обложити дрвеним клупама.  

 

 Обложити са унутрашње стране сва три базена гранитом, по упутству из главног 

пројекта. 

 

 На унутрашњој страни базена поставити подводну расвету флексибилним тракама са 

ЛЕД расветом. Предвиђена је расвета која се уграђује у бочне зидове базена. Све  

урадитити према електро пројекту. 

 

 Зелени део трга обухвата жардињере са зеленилом, клупе и површине са травом и 

цвећем. Овај део је предвиђен као најмирнији део трга где се у хладовини може 

посматрати водена игра и сагледавати цео трг.  

 

 На југозападној страни Трга пројектовати неколико жардињера. Три велике и три 

мале жардињере разнолико третиране у смислу материјализације и хортикултуралне 

опреме. Облик свих жардињера је сегмент кружног исечка. Велике жардињере су 

предвиђене за седење јер се са горње стране облажу дрветом. На својој најкраћој 

страни тј. према фонтани предвиђене су клупе са наслоном, док су са осталих страна 

предвиђене клупе са прекидом и без наслона. 

 

 Жардињере су пројектоване као велике армиранобетонске конструкције, у свему 

према статичком прорачуну. 

 

 Облога жардињера је полираним гранитом који се лепи у цементни малтер. Почетак 

облоге је увек на 2цм изнад поплочања. Извести према главном пројекту. 

 

 Сво зеленило и/или цвеће је осветљено малим подним рефлекторима. Све  урадитити 

према електро пројекту. 

 

 На североисточној страни Трга пројектоване су жардињере у комбинацији са по две 

бочне клупе које су  правоугаоног облика. Жардињере и клупе су од армираног 

бетона, у свему према статичком прорачуну. На бочној равни, са западне стране 

сваке жардињере пројектована је профилација у бетону према одређеном узорку који 

је дат на графичком прилогу. Клупе су поплочане дрвеним елементима од тврдог 

дрвета. Сво дрво које се користи у изради клупа и разних облога је тврдо дрво, 

заштићено импрегнационим бојама, које су погодне за веома оштре климатске 



услове. Финални тон и причвршћивање дрвених елемената извести према детаљима 

графичких прилога пројекта. 

 

 На јужној страни „кружне стазе“ пројектовати самостојеће клупе. Ове клупе имају 

основну конструкцију од метала, а седење је на елементима од тврдог дрвета.  

 

 Посебну пажњу обратити на правилан одвод атмосферилија и адекватне падове према 

сливницима.    

 

 Посебну пажњу обратити на спој поплочања са објектима, да они буду естетски 

одрађени и довршени. 

 

 Посветити пажњу естетском обликовању комплетног поплочања, које заједно треба да 

чини складно обликовно и естетско јединство. 

 

 Нови  изглед трга треба  да  буде  сведочанство  данашњег    израза, те спој наслеђеног и 

новог у складну целину,  те  као  такав,  допринос  ове  градитељске  епохе  у  

временској  слојевитости  изградње  заштићене  зоне  центра  града. 

 

 Приликом  пројектовања  и  изградње  применити    квалитетне  и  атестиране 

материјале. Водити  рачуна  да, без  обзира  на  утицај  атмосферилија, материјали  

задрже  непромењен  изглед.  Могуће је, али није и обавезујуће, применити неке 

елементе од Жолнаи керамике на бочним деловима жардињера или сл. 

 

 Извршити подизање постојећег поплочања и где је потребно рушење подлоге 

постојећег поплочања. Планирати депоновање старог материјала. 

 

 Ново поплочање  извести од Semmelrock или еквивалентних коцки (више врста), 

гранита (више врста) и бетонских коцки по узору на постојеће. 

 

 Поплочање око партерне фонтане се изводи у граниту д=3цм, чија се горња 

површина обрађује water jet-ом. Гранит се поставља у цементни малтер, преко 

армиранобетонске плоче МБ-40, према статичком прорачуну. Око ове централне 

површине предвиђена је решетка од inox-а потребних димензија. 

 

 Око партерне фонтане се шире концентрични кругови. Смењују се Semmelrock или 

сл.коцке и гранитна бордура.  

 

 Пре постављања подлоге за Semmelrock поставити ивичњаке по кружницама испод 

бордуре од гранита. Ивичњаци се постављају у бетон.  

 

 Гранитну бордуру извести од сивог гранита д=3цм, обрада - полирање. Поставља се 

у цементни малтер преко претходно убетонираних ивичњака. 

 

 Концентрично поплочање се у једном делу трга прекида гранитним поплочањем које 

имитира облик жардињера. Гранит предвиђен за ово поплочање је сиво бели д=3цм. 

Поставља се у цементни малтер. 

 

 Према објекту „Народног Позоришта“ се предвиђа ортогонални растер поплочања. 

Поплочање поставити  у цементном малтеру према главном пројекту. 

 



 На радијусу од 24м, у ширини од 3м поставља се „кружна стаза“ са различитом 

геометријом при крајевима стазе. Поплочање ове стазе извести према идејном 

решењу из главног пројекта. 

 

 На одређеној површини – граници интервенције због уклапања са осталим делом 

Трга поплочање је предвиђено бетонским коцкама по узору на постојеће. 

 

 На означеним местима су пројектоване интарзије у поплочању. Предвиђене су 22 

интарзије које се раде од гранитних плоча у које се уграђују апликације од inox лима 

д=10мм, у облику цвета лале. Поред апликације предвиђена је и партерна ЛЕД 

светиљка. 

 

 На одређеним местима пројектовано је постављање посуда за отпад, заштитних 

стубића, рекламног стуба и штитника за постојећа дрва. 

  

 Уместо старог бетонског рекламног стуба предвиђена је инсталација вишенаменског 

рекламног стуба. 

 

 Пројектовати заштитне стубиће, 24 комада и 2 прегибна на закључавање, штитник 

за постојећа стабла. 

 

 Посебна пажњу посветити осветљену Трга и Фонтане. Поред већ поменутих облика 

расвете, на Тргу је предвиђена инсталација 15 канделабера. Идејна решења расвете 

извести према електро пројекту. 

 

 Зграда Позоришта доминира тргом, те ту чињеницу максимално уважити. На делу 

позоришта према згради Градске библиотеке отвара се позорница. Новим решењем 

уклопити простор испред отворене позорнице у оквиру зграде, те треба испланирати 

довољан слободан простор за њено  функционисање.  

 

 Обзиром да се улица налази унутар простора Заштићене зоне Просторне културно 

историјске целине Суботице, јавну расвету складно уклопити у амбијент. 

 

 Објекат се налази на једној од веома значајних локација најужег центра града,  у 

непосредној близини  Градске куће, те је то још један од важних репера приликом 

пројектовања. 

 

 

Напомене: Све радове извести у складу са овим условима, важећим Законом о 

планирању и изградњи, важећим стандардима и прописима, као и према 

професионалној и неимарској савести струке. 

 

- У случају неких нејасноћа обавеза Инвеститора и  Извођача радова је да се 

обрати овом Заводу. 

 

- Током израде  пројекта препоручена је сарадња са стручном службом 

Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица. 

 

- У оквиру своје надлежности, Међуопштински завод за заштиту споменика 

културе Суботица, оствариваће увид у спровођење мера техничке заштите током 

радова. 

 



 

- Град Суботица се обавезује да Међуопштинском Заводу за заштиту споменика 

културе  Суботица, достави један примерак техничке документације.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Град Суботица се обратио се за издавање услова за  предузимање мера техничке заштите бр.  

81-1/94 од 07.02.2019. године за израду измене локацијских услова (урбанистичке 

сагласности и УТУ-а из 1983.) за изградњу зелене фонтане на к.п. 43089 к.о. Доњи град у 

Суботици. 

  Предметни Трг Слободе се налази у  градском језгру Суботице, које је 

проглашено за ПРОСТОРНУ КУЛТУРНО – IСТОРIЈСКУ ЦЕЛIНУ ОД ВЕЛIКОГ ЗНАЧАЈА. 

(Сл. Лист АПВ 25/91.) те је из тих разлога одлучено као у датим Условима. Израдом ових 

Услова престају да важе Услови бр.779-2/13 од 11.12.2017. године. 

 

Стручни сарадници МЗЗСК Суботица су изласком на терен, прегледом 

документације и на основу личних сазнања и личних искустава, одлучили у свему као у 

горе наведеним мерама техничке заштите. 

  

Овај акт важи годину дана од дана издавања. 

 

 

 

    Директор:  

 

 Леда Шилинг 

 

 

Достављено: 

 

- Подносиоцу, 

-  Архиви МЗЗСК Суботица.   
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     Београд, Таковска 2 

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

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 

СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ 
Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад 

Одељење за планирање и изгр. мреже Суботица  

Првомајска 2-4 24000 Суботица 

БРОЈ ИЗ ЛКРМ:  31 

Број: 68591/        ЈБ 

Датум:8.2.2019. 
 

Град Суботица 

Градска управа 

Секретаријат за грађевинарство 

Одсек за спровођење обједињене процедуре 

Трг Слободе бр.1 

24000 Суботица 

ПАК: 450489 

 

ПРЕДМЕТ: Издавање услова за паралелно вођење и укрштање у циљу израде 
измене локацијских услова за изградњу зелене фонтане на к.п. 43089 К.О. 
Доњи Град у Суботици 

 

ВЕЗА: ROP-SUB-2439-LOC-1/2019 (IV-05-353-3-50/2019) од 07.02.2019. 

 
Генерални услови за пројектовање објеката у близини објеката мреже електронских 

комуникација су прописани Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења 
радова приликом изградње објеката. 

На предметној локацији „Телеком Србија“ а.д. Београд поседује телекомуникациону 
инфраструктуру. Из приложене ситуације се може видети да ће део телекомуникационих капацитета 
бити угрожен при изградњи предметног објекта. 

Стога у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/2010 
чланови бр.42, 45 и 46) и Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 - УС) и изменама бр. 132/14 од 
8.12.2014. и 145/14 од 29.12.2014., а у циљу заштите телекомуникационих објеката и водова, Предузеће 
за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Регија Нови Сад, након извршеног прегледа 
достављене документације издаје: 

 

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 
карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања 
нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен 
адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома Србије“ ради њиховог 
редовног одржавања и евентуалних интервенција; 

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са Службом за мрежне 
операције Суботица, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих 
подземних каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и 
по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина 
и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима. Контакт особa у вези 
каблова приступне месне ЕК мреже (бакарни ЕК каблови) је Мудри Растислав,  тел. 
024/576-575 или 064/6522-125, а за каблове транспортне ЕК мреже  (оптички ЕК каблови) 
Александар Ђорђевић, инж. 024/415-0400 или 064/6522-167. Инвеститор/извођач радова 



је у обавези да најмање 10 (десет) дана пре почетка извођења радова на предметном 
објекту у близини постојећих ЕК објеката „Телекома Србија“, обавести Предузеће за 
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., у писаном облику (адреса: Првомајска 2-4, 24000 
Суботица), са подацима о одговорним особама. За све потребне информације можете се 
обратити на тел. бр. 024/415-0400 или на факс. 024/551-999; 

3.  
Код приближавања и укрштања подземних телекомуникационих каблова са водоводом, 
минимална растојања дата су у табели 1: 
Табела 1 
 
 

Врсте објекта Минималне растојање (м) 

Водоводне цеви пречника до 200 мм 1 

Водоводне цеви пречника преко 200 мм 2 

 

 
Уколико се минималне удаљености дате у Табели 1 не могу испоштовати, инвеститору се могу 
дати посебни услови градње, а то су: 

Најмање растојање (размак између најближих спољних ивица инсталација) при 
паралелном вођењу или приближавању постојећег подземног телекомуникационог вода и 
водовода износи 0,5 m, односно 1,0 m за магистрални водовод. Ова растојања се могу 
смањити до 30% ако се обе инсталације заштите одговарајућом механичком заштитом. 
Место укрштања телекомуникационог вода и водоводне цеви, по правилу, треба да буде 
изведено тако да водоводна цев пролази испод телекомуникационог вода, при чему 
вертикално растојање између кабла и главне водоводне цеви треба да износи најмање 0,5 
m под углом 90° а не мање од 45°, а код укрштања телекомуникационог вода с кућним 
прикључцима најмање растојање треба да буде 0,3 m. Ако се минимално растојање не 
може обезбедити због заштите телекомуникационог вода од механичких оштећења, исти 
треба поставити у посебну заштитну цев чија дужина треба да буде најмање по 1 m са 
сваке стране места укрштања. У том случају најмање растојање не може бити мање од 0,3 
m код укрштања телекомуникационог вода с главном водоводном цеви, односно 0,15 m 
код укрштања телекомуникационог вода с кућним прикључцима. 
 

4. Приближавање и укрштање подземних телекомуникационих каблова са канализационог 
вода: Минимална удаљеност канализационе инфраструктуре у случају паралелног 
вођења или приближавања од постојеће трасе телекомуникационих каблова и објеката 
којих се треба придржавати дати су у табели бр.1: 
Табела 1 
 

Врсте објекта Минималне растојање (м) 

Цевовод канализације (пречника цеви до 0,6 м) 1 

 

Уколико се минималне удаљености дате у Табели 1 не могу испоштовати, инвеститору се 
могу дати посебни услови градње, а то су: Најмање растојање при паралелном вођењу 
или приближавању постојећег подземног телекомуникационог вода и канализације (мање 
канализационе цеви пречника до 0,6 m и кућни прикључци) треба да буде 0,5 m, односно 
1,5 m за магистралне канализационе цеви пречника једнаког или већег од 0,6 m. На месту 
укрштања канализациона цев мора бити положена испод телекомуникационог вода, при 
чему кабл треба да буде механички заштићен. Дужина заштитне цеви треба да буде 
најмање 1,5 m са сваке стране места укрштања, а растојање од врха канализационе цеви 
треба да буде најмање 0,3 m. Полагање канализационих цеви кроз окна кабловске 
канализације, као и полагање испод, односно изнад телекомуникационог ЕК окна, 



није допуштено. Обратити пажњу на стубове (делови ваздушне ТК мреже). Радове у 
непосредној близини ТК стубова изводити тако да се не угрози стабилност истих. 

5.  
Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у 
вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ЕК објеката и каблова. 
На местима укрштања са ЕК објектима/кабловима, енергетски вод мора проћи испод ЕК 

објеката/каблова на удаљености мин. 0,5м. Уколико овај услов није могуће остварити 
енергетски вод мора бити положен у заштитну металну цев дужине 3м, али и тако 
удаљеност од ЕК објеката/каблова мора бити мин. 0,3м. Угао укрштања је око 90°, али не 
сме бити мањи од 45°.Хоризонтална удаљеност ЕК објеката/каблова и енергетског кабла 
мора бити мин.0,5м за напоне до 10кV и мин. 1м за напон преко 10кV. На деловима трасе 
где се енергетски вод или енергетски објекат поклапа, или је близу ЕК објеката/ 
каблова неопходно је измештање планираног енергетског вода на прописано 
одстојање 

6. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србије“ треба извршити пре 
почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности и техничке исправности предметних објеката; 

7. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србије“ вршити 
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних 
мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл); 

8. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог 
саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком 
Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду 
губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја); 

 

С поштовањем, 

 

 Дирекција за технику 

 
 
 

  Милош Словић, дипл.инж.ел. 

 
 
Прилог: 
1. Ситуација постојеће трасе EК инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд (1 лист.) ......................................................... x1 
2. Фактура (1 лист) ............................................................................................................................................................................ x1 
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1.  PLANSKI OSNOV 

 Pravila građenja i drugi uslovi za rekonstrukciju i izgradnju zelene fontane na k.p. 43089 
K.O. Donji Grad u Subotici izrađuju se u skladu sa Planom detaljne regulacije centra 
Grada Subotice – zona I (“Službeni list Grada Subotice” br. 06/2010 i 29/2018). 
 

 Prema navedenom planu predmetna parcela čini prostor javne namene deo Trga 
Slobode unutar kojeg je planom omogućena rekonstrukcija, adaptacija i izgradnja 
objekata javne namene na osnovu pravila uređenja i građenja koje definiše Plan. 

 

 Predmet ovih uslova je izmena postojeće Urbanističke saglasnosti i Urbanističko – 
tehničkih uslova br. U-181/83, zbog replaniranja prostora i uređenja dela Trga Slobode, 
usled planiranog izmeštanja "devastirane" Zelene fontane, a u cilju estetskog i 
funkcionalnog usaglašavanja sa objektom Narodnog pozorišta u njegovom 
neposrednom okruženju. 

 
 

2.  PODACI O LOKACIJI 

 Građevinska parcela na kojoj je planirana rekonstrukcija i izgradnja je k.p. br. 43089 
K.O. Donji grad u Subotici, površine 8257m², upisano kao gradsko građevinsko zemljište 
u javnoj svojini sa pravom korišćenja na Grad Subotica. 

 

 Predmetna lokacija se nalazi unutar Prostorno kulturno-istorijske celine od velikog 
značaja (“Sl. list APV” broj 25/91).  

 

3.  USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKTA 
 
 Na predmetnom prostoru koji čini deo k.p. br. 43089 K.O. Donji Grad u Subotici u 

skladu sa zahtevima investitora Grad Subotica, planirana je rekonstrukcija, izgradnja i 
uređenje javnog prostora, nakon rušenja postojeće „zelene“ fontane. 
 

 Predmetni javni prostor je potrebno oblikovati kao multifunkcionalno mesto susreta u 
simbiozi sa urbanim okruženjem kojeg će definisati trase – pešački koridori, povezi 
gradskih repernih tačaka i pravaca bližeg okruženja. Kroz takav pristup će se omogućiti 
podsticaj postojeće logike kretanja u zoni centra grada. 

 
 Prostorno rešenje buduće fontane i okolnog javnog prostora uslovljeno je specifičnošću 

same lokacije koja je u nagibu terena od zgrade pozorišta prema Gradskoj kući. Kroz 
buduće rešenje potrebno je implementirati postojeću denivelaciju terena na način kojim 
će se formirati različite mikro celine, koje će povezati lako savladivi stepenišni kraci i 
rampe. 

 

 Svi budući elementi planirane fontane treba da su parterno rešeni, pri čemu voda treba 
da je osnovni (vizuelni i zvučni) motiv okupljanja i uređenja predmetnog dela prostora 
Trga Slobode. 

 
 Denivelaciju oko fontane osmisliti tako da se iskoristi za sedenje posetilaca i direktnu 

interakciju sa vodenim mlazevima. 



 

 

 

 Površina same fontane ne sme biti barijera za kretanje posetilaca, već arhitektonski 
element - instalacija koja će služiti da privuče znažitelju kod korisnika. 

 
 Raznovrsnost vizuelnih i zvučnih sadržaja (žubor, šum, vodeni tok) treba da podstaknu 

na susret i okupljanje u koji će se posetilac uvesti kroz doživljaj novog prostora. 
  

 Rešenjem trga omogućiti nesmetanu komunikaciju između Ulice cara Dušana i B. 
Nušića sa Gradskom kućom i komunikaciju između Ulice braće Radić i Korzoa kao dve 
primarne trase kretanja koje se uočavaju u prostoru. 

 
 Planiranim rešenjem ne smeju se formirati monumentalni arhitektonski elementi koji će 

predstavljati barijeru ovim komunikacijama. 
 

 U rešenje je potrebno implementirati postojeći nagib terena i to na način da se iskoristi 
za formiranje različitih prostornih elemenata – ozelenjenih betonskih žardinjera 
pogodnih za obodno sedenje. Ovim rešenjem omogućiće se izdvajanje jedne mirujuće 
celine za opuštanje i relaksaciju korisnika što će dodatno obogatiti prostorni sadržaj. 

 

 Zgrada pozorišta dominira trgom, te tu činjenicu maksimalno uvažiti. Novim rešenjem 
uklopiti prostor ispred otvorene pozornice u okviru zgrade te treba isplanirati dovoljan 
slobodan prostor za njeno funkcionisanje. 

 

 Po svojoj veličini, geometriji, materijalizaciji projektovati prostor primeren značaju 
zaštićenog gradskog jezgra. 

 

 Sve vodene površine i elemente treba parterno rešiti uz primenu kaskadnih elemenata 
prelivanja. 

 

 Obezbediti vodenu igru (podizanje, spuštanje, tečenje) obezbediti vizuelni i zvučni 
doživljaj vode (šum, tečenje). 

 

 Primeniti kvalitetne materijale kako za parterno popločanje tako i za izgradnju novih 
arhitektonskih elemenata, a po uzoru na postojeće u okruženju i to: granit, betonske 
kocke, klinker opeke (različitih tipova i boja) … 

 

 Novoplanirani prostor podeljen u tri zasebne urbane zone koju čine: 1) parterna 
fontana, 2) mirujuća vodena površina (bazeni) i 3) ozelenjeni deo trga sa betonskim 
žardinjerama oko kojih se sedi, osmisliti kao jedinstveno rešenu arhitektonsku celinu. 

 

 Osvetljenje treba da je diskretno. Povezati vodenu igru sa igrom svetala parterne 
fontane. Primeniti parterne izvore svetlosti ugrađene u slobodne betonske forme 
dodatno akcentujući njihovu konturu masa i smaknute oblike. 

 

 Za zelenilo primeniti parterno i nisko rastinje koje će oplemeniti prostor, a neće ometati 
pešačke koridore i vizuelni doživljaj neposrednog okruženja. 

 
 Likovnost popločanja treba da prati vizuelni i funkcionalni koncept novog javnog 

prostora. 
  



 

 

 Primeniti tehnologiju izgradnje i tehniku koja će maksimalno smanjiti troškove 
održavanja buduće fontane. 

 
 Projektom predvideti maksimalnu zaštitu svih elemenata fontane od prodora 

atmosferilija u zimskom periodu van eksploatacije. 
 

 Posebnu pažnju posvetiti osvetljenju planiranog javnog prostora sa fontanom. Planiranu 
rasvetu skladno uklopiti u postojeću javnu rasvetu koja postoji u neposrednom 
okruženju trga. 

 

 Tačan položaj i maksimalni gabariti planirane izgradnje prikazani su na grafičkom 
prilogu, prema priloženom idejnom arhitektonskom rešenju. Moguće su manje izmene u 
cilju poboljšanja funkcionalnog rešenja i usled naknadnih stručnih prohteva ili 
tehnoloških uslova i zahteva.  

 
 

4. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU 
INFRASTRUKTURU 

 

 Za predmetnu izgradnju predviđa se vodosnabdevanje sa postojećeg priključka "zelene 
fontane". 
 

 Uz severoistočnu ivicu platoa oko "zelene fontane" na oko 0,5 m su izgrađeni novi 
magistralni vodovod DLC 250 (centralni magistralni vodovod) i PE 110 (paralelni 
distributivni vodovod), koji nisu naznačeni u kopiji katastarskog plana vodova. 
 

 U skladu sa Uslovima za projektovanje, dobijenim od JKP "Vodovod i kanalizacija" iz 
Subotice broj I2-25-2/2019 od 14.02.2019. godine, potrebno je izvršiti izmeštanje 
centralnog magistralnog i paralelnog distributivnog vodovoda na rastojanja data 
navedenim Uslovima. 
 

 Trase izmeštenih vodovoda nisu predmet ovih Pravila građenja i biće obrađene 
posebnim Lokacijskim uslovima. 
 

 Odvođenje otpadnih voda iz predmetnog objekta se obavlja preko postojećeg priključka 
na javnu kanalizacionu mrežu. Sistem kanalisanja je opšti. 
 

 Cevi i šahtovi javnog vodovoda i kanalizacije ne smeju biti postavljeni ispod podzemnih 
ili nadzemnih objekata, niti prolaziti kroz objekte drugog korisnika. 
 

 Minimalna horizontalna udaljenost cevi i šahta od spoljne ivice objekta je 0,3 m. 

 
 Priključenje parterne fontane na elektroenergetsku mrežu predviđa se preko postojećeg 

priključka maksimalne jednovremene snage od 45 kW, s obzirom da je postojeći 
priključak dovoljnog kapaciteta da zadovolji elektroenergetske potrebe predmetnog 
objekta. 
 

 U sklopu planiranih radova predviđena je i izgradnja i rekonstrukcija javne rasvete, koje 
će se sastojati iz parternih LED svetiljki u zoni popločanja, fleksibilnih traka sa 



 

 

podvodnom LED ravstom u bazenu sa mirnom vodom, malih podnih reflektora za 
osvetljnje žardinjera sa klupama, kao i novih 15 kandelabera za osvetljenje trga i 
fontane. 
 

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

 
 Kod približavanja i ukrštanja podzemnih telekomunikacionih kablova sa vodovodnim 

cevima, minimalna rastojanja treba da budu 1 m za cevi prečnika di 200 mm odnosno 2 
m za cevi prečnika preko 200 mm, a ugao ukrštanja treba da bude između 45º i 90º. 

 
 Najmanje rastojanje pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog TK 

voda i vodovoda iznosi 0,5 m, odnosno 1,0 m za magistralni vodovod. 

 
 Ova rastojanja se dodatno mogu smanjiti ukoliko se obe instalacije zaštite odgovarajućm 

mehaničkom zaštitom. 

 
 Približavanje i ukrštanje podzemnih telekomunikacionih kablova sa kanalizacionim 

cevima prečnika do 0,6 m treba izvesti na minimalnom rastojanju od 1 m, a ukoliko se to 
ne može ispoštovati, Investotru se moga dati posebni uslovi gradnje. 

 
 Najmanje rastojanje pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog TK 

voda i kanalizacije (manje kanalizacione cevi prečnika do 0,6 m i kućni priključci) treba 
da bude 0,5 m, odnosno 1,5 m za magistralne kanalizacione cevi prečnika jednakog ili 
većeg od 0,6 m. 
 

 Na mestima ukrštanja TK vodova sa elektroenergetskim vodovima, EE vod mora proći 
ispod TK objekata/kablova na udaljenosti min. 0,5 m. Ukoliko ovaj uslov nije moguće 
ostvariti EE vod mora biti položen u zaštitnu metalnu cev dužine 3 m, ali i tako 
udaljenost od TK objekata/kablova mora biti min. 0,3 m, uz ugao ukrštanja između 45º i 
90º. 

 
 Horizontalna udaljenost TK objekata/kablova i EE kabla mora biti min. 0,5 m za napone 

do 10 kV i min. 1 m za napon preko 10kV. 
 

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

 

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

 

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

 
 



 

 

 

5.  POSEBNI USLOVI 

 

 Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je pridržavati se svih tehničkih uslova i 

podataka za priključenje objekta na infastrukturu i drugih uslova propisanih zakonom i 

iste ugraditi u glavni projekat. 

 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. 33/06) 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. 22/15). 

 

 Pribavljeni su Uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite od strane MZZZSKS, broj: 
81-2/94 od dana 07.02.2019.  

 
 

****************** 
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