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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 - у даљем тексту: ЗЈН), Претходног обавештења Број 01-902 од 14.02.2017. године, Одлуке о 

покретању поступка бр. 01-2488 од 11.05.2017. године и Решења о образовању комисије бр. 01-2488/1 од 

11.05.2017. године и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/13), 

припремљена је конкурсна документација за предметни поступак јавне набавке означен као ЈНО 6/17. 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

Назив и седиште наручиоца:  

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије 

Матични број:…………………………………………07009305 

Шифра делатности: …………………………………… 7220 

ПИБ: …………………………………………………… 101991629 

Текући рачун: …………………………………………. 840-718668-46 

Податак о апропријацији у буџету (конто):............... 424911 

Интернет адреса наручиоца: www.rzsport.gov.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке, циљ поступка јавне набавке и примена др. закона 

У складу са чл. 39 ЗЈН спроводи се отворени поступак јавне набавке,  након доношења одлуке о покретању 

поступка бр.01-842 од 13.02.2015., а у циљу закључења уговора о јавној набавци. 

На ову набавку ће се примењивати:  

 Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);  

 Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама („Сл. 

лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01, “Сл. Гласник РС“, бр. 30/10);  

 Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци („Сл. лист СФРЈ", бр. 

29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ" 31/93);  

 Правилници које је објавило министарство финансија везано за поступак јавне набавке („Сл. Гласник 

РС бр. 29 од 29.03.2013. године и број 31 од 05.04.2013. године)  

 Закон о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/09...145/14) 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“, бр. 23/2015)  

 материјални прописи који ближе регулишу предмет јавне набавке или доказивање испуњености 

услова предвиђених у конкурсној документацији. 

3. Подаци о предмету јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈНО 6/17 су услуге –израда пројектне документације за реконструкцију објекта 

Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије. 

Ознака из опште речника набавки: 71220000 услуге пројектовања у архитектури  

   

 

4. Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

5. Особа за контакт   

 Марко Николић javnenabavke@rzsport.gov.rs, радним даном од 7.30h до 15.30h. 

 

file:///C:\Users\User\Downloads\www.rzsport.gov.rs
mailto:javnenabavke@rzsport.gov.rs
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II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
1.Техничка спецификација: Пројектна документација мора бити урађена у свему према тачки 1.1 и у 

складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009 - 

исп., 64/2010 – одлуку УС. 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС. 50/2013 – одлука УС. 98/2013 – одлука 

УС. и 132/2014 и 145/2014), Правилником о садржини и начину израде техничке документације и другим 

важећим законима, стандардима и нормативима који се примењују при изградњи овакве врсте објеката.  

 

1.1 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА 

СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Предмет јавне набавке је израда пројектне документације за реконструкцију објекта Завода за спорт и 

медицину спорта Републике Србије ради добијања: 

- локацијских услова,  

- грађевинске дозволе; и  

- пројекат за извођење. 

 

1.2. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА УПРАВЕ И МЕДИЦИНЕ ( ЗАВОД ЗА СПОРТ 

И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ) 

 

Полазна основа за израду пројектне документације за изградњу предметног објекта је усвојени 

урбанистички пројекат који садржи ауторско решење. 

 

1. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ И СМЕРНИЦЕ 

Планирана је изградња објеката од општег интереса, објекат за развој стручног рада Завода за спорт и 

медицину спорта РС.Сви планирани капацитети се односе на проширење и унапређење болничких 

капацитета имајући у виду намеру да се предметни комплекс претвори у савремени тренажно – болнички 

спортски комплекс. 

На  целокупној  површини  парцеле  целине  б1 планирана  је доградња и надзиђивање Објекта  управе  

и медицине (Управна зграда Завода за спорт и медицину спорта и спортска болница). 

БИЛАНС ПОВРШИНА – ОБЈЕКАТ УПРАВЕ И МЕДИЦИНЕ  Су+П+2 

Биланс површина планираног објекта( БРГП у м2) 

 

 

А Б  

ЕТАЖА 

ПРЕДМЕТ 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДОГРАДЊА 

СУТЕРЕН 494,00 370,00 

ПРИЗЕМЉЕ 494,00 370,00 

1. СПРАТ 494,00 740,00 

2. СПРАТ   1230,00 

УКУПНО 1482,00 2710,00 

   УКУПНО А+Б 4192,00 

 

АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА  

Постојећа управна зграда потпуно задовољава потребе неопходне за функционисање административног дела 

Завода за спорт и медицину спорта.Сви планирани капацитети се односе на проширење и унапређење 

болничких капацитета имајући у виду намеру да се предметни комплекс претвори у савремени тренажно – 

болнички спортски комплекс.Новоформирани болнички део је функционална целина која функционише 
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заједно у оквиру целог спортско–рекреативно–болничког комплекса, намењеног првенствено врхунском 

спорту. 

 

ФУНКЦИЈА  

Постојећи управни објекат се у функционалном смислу реконструише само у делу који подразумева 

остваривање вертикалне везе са новопројектованим трактом како би се омогућио приступ новопланираној 

етажи, у једном делу се поменути тракт прелази у повучени спрат.Новоформирани део објекта је намењенза 

организованје потпуно новог болничког блока који истовремено повезује управну зграду са постојећим 

мањим делом болнице са друге стране.Постојећи део болнице се у габариту и у висини проширује како би 

својом површином и задовољио употпуњавање болничких садржаја неопходних за ову врсту спортске 

медицине.Такође у склопу болнице пројекована је  сала за едукацију и истраживање. 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

Постојећи објекат је обрађен у комбинацији малтера и природног фасадног камена.Предвиђено је 

задржавање постојеће материјализације уз унапређивање свих елемената екстеријера како би постојећи 

објекат након интервенције био јасно стилски заокружен са једне стране, док би са друге стране био у 

архитектонском контрасту у односу на новоформиране делове објекта. 

Новопројектовани део објекта јепројектован тако да се употребљени материјали уклопе у постојећи амбијент 

Кошутњака. Својом једноставном формом и геометријском поделом фасада замисао је да се оствари 

ахритектонски контраст старог и новог објекта који би се нарочито сагледавао кроз остварене визуре са 

саобраћајница и пешачких стаза унутар комплекса.Предвиђени материјали су углавном просветљено стакло 

и стаклене облоге као и текстура дрвета коришћена кроз различите резистентне материјале на фасади. 

КОНСТРУКЦИЈА 

Конструкција постојећег болничког дела као и управне зграде се не мења узимајући у обзир и надограђене 

делове постојећег објекта, коју чине АБ таванице и сендвич зидови. 

Новопројектовани део објекта се реализује од челичне конструкције и префабриковане АБ таванице.Челик је 

одбаран као материјал како би се обезбедила што виткија конструкција и већа просветљеност објекта као и 

боље уклапање са постојећим изграђеним структурама. 

ПРИСТУПАЧНОСТ 

Пројектовањем посебних рампи и прилаза омогућити прилаз хендикепираним особама.Објекат у свему 

пројектовати како би се омогућило коришћење у складу са Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник Републике Србије", број 22/15). 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09,  81/09 - 

исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014 и 145/14) и Правилником о условима, садржини и начину издавања Сертификата о енергетским 

својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 61/2011), пројектом је предвидети висок 

степен термичке изолованости објекта. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕЛИНЕ  

Имајући у виду да у оквиру комплекса није довољно развијена инфраструктура пре свега водовода и 

канализације, формира се магистрални вод у оквиру комплекса, у средишњем делу зоне новоформиране 

унутрашње саобраћајнице. Новоформирани вод  се даље прикључује на водове у оквиру улице Благоја 

Паровића. Грејање и хлађење објеката у овој урбанистичкој целини је планирано преко гео-термалних извора 

који ће се реализовати након извршених геолошких испитивања, у сл. недостатка природних ресурса за 

геотермално грејање размортити топлотне пумпе земља ваздух или сл. У крајњем случају Користити гасовод 

као алтернативу. 

 

Водовод 

Трасе планиране водоводне мреже се воде јавним површинама тротоарима или ивичњацима у складу са 

синхрон планом, и нису предмет овог пројекта већ стечена обавеза из плана.Цеви водоводне мреже 

постављају се на дубину мин. 1,0 м од коте терена. Темељи планираних објеката су постављени на минимум 

3,0 м од габарита цевовода водоводне мреже. Димензије уличне водоводне мреже треба да задовоље потребе 
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планираних корисника као и за противпожарне потребе.Пројекти мреже и прикључака се раде према 

техничким прописима и стандардима Београдског водовода. 

 

Канализација 

За привођење комплекса спортског центра планираној намени, израђује се нова кишна и фекална 

канализациона мрежа. 

Кишна канализација: 

Планира  се изградња нових кишних канала дуж нових саобраћајница. Нови канали су ситуационо и 

нивелационо прилагођени условима прикључења нових објеката и слободних уређених површина које се 

одводњавају.Планирани кишни канали не могу бити мањих димензија од 300 мм.Начин изградње кишне 

канализације прилагођава се хидрогеолошким карактеристикама терена.    

Пројекти мреже и прикључака раде се према техничким прописима и стандардима Београдске канализације. 

 

Фекална канализација: 

Висински положај планиране канализације прилагодити условима прикључења нових и постојећих објеката 

као и условима прикључења нове мреже на постојећу градску канализацију.Предвиђа се одводњавање свих 

слободних површина у оквиру урбанистичког пројекта и улицама, водећи рачуна о квалитету вода које се 

прихватају канализационим системом.Пројекте мреже и прикључака се раде према техничким прописима и  

стандардима Београдске канализације.У границама зоне Плана генералне регулације у оквиру којих је и ова 

урбаистичка целина се планира изградња нове канализације, и израђује се Идејни пројекат који би дао 

решење за одвођење атмосферских и употребљених вода са предметне територије. Овај пројекат мора да 

садржи и хидрауличку проверу капацитета низводних канала до одговарајућих главних реципијената.  

При пројектовању водити рачуна о томе да јавна градска канализација мора бити у јавним површинама са 

обезбеђеним колско-пешачким стазама ради њиховог одржавања или интервенција на њима, као и то да су 

минимални дозвољени пречници у БКС-у Ø250 мм за употребљене воде и Ø300 мм за атмосферске воде. 

Електроенергетска мрежа и постројења 

На предметном подручју изграђена је електрична диструбутивна мрежа, напонског нивоа 1, 10 и 35 kV. 

Мрежа електроенергетских водова 10 и 35 kV изграђена је подземно у склопу саобраћајних и других 

слободних површина. Мрежа електроенергетских водова 1 kV изведена је делом као подземна, а једним 

мањим делом као надземна. Постојеће саобраћајнице опремљене су инсталацијама јавне расвете. Постојеће 

ТС 10/0,4 kV изграђене су у склопу грађевинских објеката или као слободно стојећи објекти.  

На основу горе наведених специфичних оптерећења за поједине врсте објеката, за предметно подручје гради 

се 4 (четири) ТС 10/0,4 kV, капацитета 1000 kVА  у зони Б,  уз задржавање постојећих ТС 10/0,4 kV. У 

сваком новом објекту који се гради или на његовој парцели, према планском уређењу простора, ПГР-ом се 

предвиђа се могућност изградње нове ТС 10/0,4 kV према правилима градње, осим ако је енергетским 

условима ЕДБ другачије предвиђено тј. у складу са договором ЕДБ-а и власником парцеле. 

Од планираних трафостаница до планираних потрошача изградити електроенергетску мрежу 1 kV. 

Планиране електроенергетске водове 10 и 1 kV извести у тротоарским површинама постојећих и планираних 

саобраћајница. Планиране електроенергетске водове 10 и 1 kV поставити подземно у рову дубине 0,8 m и 

ширине у зависности од броја електроенергетских водова. Постојеће водове 10 и 1 kV који су у колизији са 

планираним објектима изместити на нову локацију. Све слободне и саобраћајне површине опремити 

инсталацијама јавног осветљења. 

 

Телекомуникациона мрежа и објекти  

Предметно подручје припада кабловском подручју Н
0
1 ИС „Сунчана падина“ - АТЦ Чукарица.  

За одређивање потребног броја телефонских прикључака користиће се принцип: 

објекти пословања 1 тел / 30-50 m
2
 нето површине 

 

У зони Б постоји активна базна станица МТС која је монтирана на постојећем објекту.  Потребно је 

обезбедити приступ свим планираним објектима путем тк канализације, односно потребно је капацитете тк 

мреже прилагодити будућим потребама повезивања на тк мрежу планираних објекат у оквиру граница ПГР-

а.Стога се планира изградња нове тк канализације дуж улице Кнеза Вишеслава капацитета минимум 4 цеви 

PVC (PEHD) Ø110mm, а дуж свих осталих улица у оквиру ПГР се планира изградња тк канализације од 

минимум 2 цеви PVC (PEHD) Ø110mm.  
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КДС мрежа  

Генералним планом је предвиђена изградња технолошки јединствене дигиталне инфраструктуре чиме ће се 

решити проблеми до којих долази у пракси као што су неконтролисана изградња, неусаглашеност оператора 

са капацитетима приступне и транспортне мреже националног оператера итд. 

Планиране водове за потребе КДС изградити у коридору планираних и постојећих телекомуникационих 

водова - телекомуникационе канализације. Планиране водове КДС изградити подземно у рову потребних 

димензија. 

Гасоводна и топловодна мрежа  

На предметном простору изведена је и у фази експлоатације нископритисна дистрибутивна гасоводна мрежа 

која се пружа од постојеће МРС „Спортски центар“ према појединим корисницима природног гаса који се 

налазе у оквиру Плана и према простору Филмски град. Остали потрошачи користе индивидуалне топлотне 

изворе (котларнице на течно или чврсто гориво). На основу урбанистичких параметара датих Планом 

генералне регулације извршена је процена потрошње природног гаса у складу са наменом, спратношћу, 

потребама за новим грејањем, интезивном вентилацијом и климатизацијом планираних површина. Она 

износи цца Bh=2910 m
3
/h.Гасоводни прикључци са мерно регулационим сетовима биће предмет израде даље 

пројектне документације.Постојећи топловод такође, као и остала грејна постројења се задржавају све 

док се не изведе комплетна гасификација подручја или се изради пројекат грејања преко термалних 

извора а све зависно од резултата студије оправданости. 

 

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  

Габарит и положај планираних интервенција су приказани на Идејном решењу обjеката. Грађевинска линија 

објекта дата је на графичком Прилогу број 3 -  Саобраћајно решење са регулациом и нивелациом Р 1:1000.  

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ 

Паркирање 

Према правилима за паркирање, обезбеђено је надземно паркирање код објекта Управе и медицине,изван 

јавне саобаћајне површине. Број потребних паркинг места одређен је у складу са захтевима из Плана 

генералне регулације СЦ „Кошутњак“. Приступ паркингу је из Ул.Нова 2 остварено за 31 возило. За 

паркирање возила за потребе корисника објекта, обезбеђена су паркинг места у оквиру предметне 

грађевинске парцеле, а све према начину обрачуна потребних паркинг места за овакве врсте објеката. 

 

*Параметри према правилима за паркирање по којима је рачунат потребан број ПМ 

 

Нормативи за паркирање према Условима Секретеријата за саобраћај 

                         -пословање 1ПМ/80м² БРГП 

                         -домови здравља 1ПМ/4,5 запослена 

 

 

ПОТРЕБНО паркинг места ОСТВАРЕНО паркинг места 

Објекат управе и медицине 

-администрација 

-80м2/1ПМ (798,50 м2- 10ПМ) 

-домови здравља- 1Пм/4,5запослена (укупно 

90 запослених= 20 ПМ)  

Потребно 30 паркинг места 

Укупно 31 ПМ 

УКУПНО потребно паркинг места: 30 УКУПНО остварена  паркинг места: 31 
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Паркирање за бицикле је планирано испред сваког објекта на платоима испред улаза (разрада паркинга у 

наредним фазама пројектовања). Кретање бициклиста планирано је свим сервисним саобраћајницама у делу 

проширења од 2,0-2,5 m са једне или обе стране. 

 

Вертикална регулација 

Усвојеним идејним решењем објекта у оквиру овог урбанистичког пројекта, остварена је висина венца од  

10,10 m објекта, као што је приказано у Идејном решењу-Објекат управе и медицине. 

Интервенцијама предвиђеним овим Урбанистичким пројектом задржава се постојећа нивелација, тако да се у 

потпуности задржава морфологија терена, односно постојеће коте. 

Надградња и доградња постојећег објекта планирана је према параметрима и стандардима из Плана 

генералне регулације до Планом одређених максималних урбанистичких параметара уколико не прелазе 

грађевинску линију. 

 

КРЕТАЊЕ ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА – ПРАВИЛА ПРИСТУПАЧНОСТИ 
Планираним решењем омогућити приступ парцели и објекту особама са инвалидитетом преко рампи,и 

лифтовима унутар објекта. Даљом разрадом Урбанистичког пројекта, кроз израду техничке документације, 

потребно је реализовати све мере предвиђене Правилником о техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник Републике Србије", број 22/15). 

Услови за несметано кретање лица са посебним потребама 

У току разраде и спровођења плана применити одредбе Правилника о техничким стандардима 

приступачности („Сл.гласник РС“, број 46/13). Обезбедити рампе са дозвољеним падом ради несметаног 

приступа колица објекту као и лифтове који обезбеђују приступачност. На пешачким прелазима поставити 

оборене ивичњаке. На семафорима поставити звучну сигнализацију. 

 

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 Водовод 

Локација предметног плана припада трећој висинској зони водоснабдевања града Београда. Ово подручје 

снабдева се водом из цевовода 700 мм који повезује ППВ "Беле воде" са резервоаром "Дедиње". На том 

цевоводу се код Пионирског града налази ЦС "Kошутњак" која потискује воду у водоторањ "Кошутњак" из 

кога су ка стамбеним зонама дуж улица предметног плана постављени цевоводи треће висинске зоне 

пречника 200 мм, односно 250 мм. У садашњим условима ово подручје се снабдева водом из ЦС 

"Жарково 3".  

Уз улицу Благоја Паровића пролази цевовод 250 мм друге висинске зоне.  

Урбанистичким пројектом  бр.4 је дефинисано место прикључења будућег објекта. 

Прилог 5- Синхрон план Р   1:1000. 

Трасе планиране водоводне мреже се воде јавним површинама, тротоарима или ивичњацима у складу са 

синхрон планом.Водоводну мрежу опремити противпожарним хидрантима на прописаном одстојању, 

затварачима, испустима и свим осталим елементима неопходним за њено правилно функcионисање и 

одржавање.  

У даљој разради пројекте уличне мреже и прикључака радити према техничким прописима и стандардима 

Београдског водовода. 

 (ЈКП "Београдски водовод и канализација" Служба за развој водовода, услови бр. I1-1/695 од 

26.07.2005.године и бр. 1720/I4-2/45932 од 06.10.2010.) 

Обезбеђивање имовинско-правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација према будућој 

пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну дозволу. 

На графичком Прилогу 5- Синхрон план Р  1:1000, приказан је положај постојеће водоводне мреже. 

Канализација 

Локација предметног урбанистичког пројекта припада Централном канализационом систему, на делу где је 

заснован сепарациони систем каналисања и она једним делом припада Чукаричком, а другим делом 

Топчидерском сливу. 
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Главни реципијент за кишне воде са дела предметног подручја који припада Чукаричком сливу је 

пројектовани колектор високе зоне Чукаричке падине Ø1200-2000мм од улице Ваљевске до Топчидерске 

реке (изграђен је само низводни део I фазе колектора пречника Ø2000мм на дужини од око 560м од 

Топчидерске реке до раскрснице улица Лазара Кујунџића и Лазе Лазаревића). 

За привођење комплекса спортског центра планираној намени, потребно је изградити нову кишну и фекалну 

канализациону мрежу. 

Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација према будућој 

пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну дозволу. 

Пројекте уличне мреже и прикључака радити према техничким прописима и стандардима Београдске 

канализације. 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

На предметном подручју изграђена је електрична диструбутивна мрежа, напонског нивоа 1, 10 и 35 kV. 

Мрежа електроенергетских водова 10 и 35 kV изграђена је подземно у склопу саобраћајних и других 

слободних површина. Мрежа електроенергетских водова 1 kV изведена је делом као подземна, а једним 

мањим делом као надземна. Постојеће саобраћајнице опремљене су инсталацијама јавне расвете. Постојеће 

ТС 10/0,4 kV изграђене су у склопу грађевинских објеката или као слободно стојећи објекти.  

Кабловски водови су положени у истом рову.На основу горе наведених специфичних оптерећења за поједине 

врсте објеката, за предметно подручје потребно је изградити 4 (четири) ТС 10/0,4 kV, капацитета 1000 kVА  

у целој зони Б,  уз задржавање постојећих ТС 10/0,4 kV.  

Енергетски услови: 

 На територији предметног пројекта у сваком новом објекту који се гради или на његовој парцели, 

према планском уређењу простора, предвиђа се могућност изградње нове ТС 10/0,4 kV према 

правилима градње, осим ако је енергетским условима ЕДБ другачије предвиђено тј. у складу са 

договором ЕДБ-а и власником парцеле. 

 Напајање планираних ТС 10/0,4 kV биће из постојеће ТС 110/10 kV "Жарково", ћелије бр. 8 и бр. У 

том смислу потребно је изградити два електроенергетска вода 10 kV од постојеће ТС 110/10 kV 

"Жарково " тако да се формира петља. Планирани електроенергетски водови 10 kV од границе плана 

до постојеће ТС 110/10 kV "Жарково" биће предмет посебног планског документа.  

 Планиране електроенергетске водове 10 kV извести у коридору постојећих и планираних 

саобраћајних и слободних површина.  

 Све слободне и саобраћајне површине опремити инсталацијама јавног осветљења. 

 Подаци о потребном специфичном оптерећењу (pмос) за поједине врсте објеката и то: 

 

ДЕЛАТНОСТ Специфично оптерећење pмоsW/m
2 

Здравство 10-35 

 

("Електродистрибуције-Београд",услови бр.5230,СА,4875/05од 03.08.2005.године и бр. 5.1.3.0., СА, 4875-1/05 

од 13.10.2010.год) 

Технички услови: 

Планиране ТС 10/0,4 kV у склопу објекта изградити на следећи начин: 

 Планиране ТС 10/0,4 kV поставити на парцели новог објекта који се гради, као слободно стојећи 

објекат, под следећим условима 

 Предвидети их у оквиру парцеле новог објекта у осталом земљишту и обезбедити простор димензија 

5х6m 

 Просторије за ТС предвидети у нивоу терена или са незнатним одступањем 

 Трансформаторска станица мора имати два одвојена оделења  

 Свако одељење мора имати несметан директан приступ споља 

 Бетонско постоље у одељењу за смештај трансформатора мора бити конструктивно одвојено од 

конструкције зграде.  

 Обезбедити звучну  и топлотну изолацију просторије за смештај трансформатора  

 Колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине 3,00 м до најближе 

саобраћајнице 
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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Предметно подручје припада кабловском подручју Н
о
1 ИС „Сунчана падина“ - АТЦ Чукарица. Приступна тк 

мрежа изведена је кабловима положеним у тк канализацију или слободно у земљу, а претплатници су преко 

спољашњих односно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном тк мрежом.  

За одређивање потребног броја телефонских прикључака користиће се принцип: 

објекти пословања 1 тел / 30-50 m
2
 нето површине 

 

У оквиру граница ПГР налазе се и две активне базне станице МТС. Једна је монтирана на постојећем објекту 

у зони Б.У циљу што једноставнијег решавања потреба за новим тк прикључцима, потребно је обезбедити 

приступ свим планираним објектима путем тк канализације, односно потребно је капацитете тк мреже 

прилагодити будућим потребама повезивања на тк мрежу планираних објекат у оквиру граница ПГР.Стога се 

планира изградња нове тк канализације дуж улице Кнеза Вишеслава капацитета минимум 4 цеви PVC 

(PEHD) Ø110mm, а дуж свих осталих улица у оквиру ПГР се планира изградња тк канализације од минимум 

2 цеви PVC (PEHD) Ø110mm.Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на 

прописном растојању у односу на трасе постојећих тк објеката. Постављањем планираних комуналних 

инсталација и других објеката не сме доћи до угрожавања постојећих тк објеката.  

("Телеком Србија" А.Д. , услови бр. 0739/0760/03/01-287176/3  ММ/278 од 08.12.2010. год.) 

КДС мрежа -Кабловски дистрибуциони систем 

Генералним планом је предвиђена изградња технолошки јединствене дигиталне инфраструктуре чиме ће се 

решити проблеми до којих долази у пракси као што су неконтролисана изградња, неусаглашеност оператора 

са капацитетима приступне и транспортне мреже националног оператера итд.Планиране водове за потребе 

КДС изградити у коридору планираних и постојећих телекомуникационих водова - телекомуникационе 

канализације. Планиране водове КДС изградити подземно у рову потребних димензија. 

 

2. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

Развојем медицинског знања и увођењем нових метода лечења и дијагностичких поступака нарочито из 

области спорта и спортске медицине , стварала се потреба за новим садржајима и просторима за обављање 

тих делатности. Како је Завод за спорт једини центар намењен врхунским спортистима још је већа потреба и 

жеља да се простор допуни додатним неопходним садржајима. 

Најдрастичнији проблем догађа се у смислу просторне организације која није адекватна потребама службе у 

оквиру садржаја Завода за спорт и медицину, те се овим пројектом покушавају решити. 

С обзиром да је постојеће стање дугорочно неодрживо и утиче на квалитет услуге,а самим тим и на развој 

врхунског спорта наше земље  одлучено је да се приступи изградњи нових простора . 

На предметној катастарској парцели потребно је реконструистати постојећи објекат (управна зграда завода за 

спорт и медицину спорта), као и део зграде „жута зграда“ која због неадекватности и дотрајалости мора бити 

замењена новим објектом. 

Према плану корисника и програмској шеми која је презентована од стране представника Завода за спорт и 

медицину предлаже се надоградња 1 и 2.спрата над оба објекта како би се остварила топла веза и објекат 

повезао у једну целину. 

 

Да би Завод за спорт и медицину функционисао као целина, мора бити тако и организован с међусобно 

успостављеним јасним организацијским и технолошким целинама које су у међусобној интеракцији. Будући 

објекат Завода за спорт и медицину може се поделити на неколико функционалних јединица: 

1. кабинет директора; 

2. сектор за медицину спорта и психологију; 

3. сектор за моторичка тестирања и аналитику у спорту; 

4. сектор за стручни и научно истраживачки рад у спорту; 

5. сектор за управљање пројектима; 

6. сектор за економско правне и опште послове. 
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1. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 

- Канцеларија величине цца 25-30 м2, са одвојеним тоалетом 

Опрема: радни сто и столица, конференцијски сто са мин 4 столице,клуб сто са 4 фотеље, плакар. 

- Простор за секретарице које имају увид у чекаоницу и директан присту сали за састанке 

Опрема: радни сто и столица, фијокар и орман за архиву. 

- Чекаоница 

Опрема: клуб фотеље и клуб столови, тв 

- Сала за састанке 

Опрема: конференцијски сто и столица ( минимум 8 места+ секретарица), тв, ормани... 

- Чајна кухинја 8 опремљена елементарним( фрижидер, судопера,стаклокерамичка плоча, кафе апарат, 

ледомат....) 

 

 

2. СЕКТОР ЗА МЕДИЦИНУ СПОРТА ПСИХОЛОГИЈУ И МОТОРИЧКА ТЕСТИРАЊА 

У сектора за медицину и психологију спорта планиране су следеће јединице које прате процедуру прегледа: 

1. административни део – пријемни пулт (средњи део ходника) 

простор: оквирно 15м2 

кадар: 2-3 административна радника 

опрема: пријемни пулт, чекаоница... 

У оквиру основих, стандардних, постојећих процедура: 

2. лабораторија 

простор: оквирно 40 м2 подељен у три сепаратне јединице са комуникацијом (10м2 за хематологију, 10м2 за 

анализу урина, 20 м2 за биохемијске анализе) по стандардима 

кадар: 2 лаборанта, 1 биохемичар 

опрема: радне површине за 2 лаборанта и биохемичара, столица за вађење крви, апаратура: 

анализатор крвне слике, апарат за биохемијске анализе, лактат анализатор,... 

3. картотека са антропометријом 

простор: оквирно 50м2 

кадар: 1 медицинска сестра / техничар 

опрема: радни простор за медицинску сестру (сто, столица), апаратура / вага за мерење висиномер, 

картотека,... 

4. соба за ЕКГ 

простор: оквирно 15м2 

кадар: 1 медицинска сестра, техничар 

опрема: радни простор за медицинску сестру, амбулантни лежај, мањи сто за ЕКГ 

5. амбуланте за лекаре специјалисте (9 ординација + 1 соба за помоћника директора) 

простор: оквирно 10м2 

кадар: 1 лекар специјалиста 

опрема: радни простор за лекара (сто, столица), амбулантни лежај,... 

6. амбуланте за специјалисте: 

 специјалиста физикалне медицине 

простор: оквирно 10м2 

кадар: 1 лекар специјалиста / физикалне медицине 

опрема: радни простор за лекара (сто, столица), амбулантни лежај,... 

 педијатар 

простор: оквирно 10м2 

кадар: 1 лекар специјалиста / педијатар 

опрема: радни простор за лекара (сто, столица), амбулантни лежај,... 

 пнеумофтизиолог 

простор: оквирно 10м2 

кадар: 1 лекар специјалиста / пнеумофтизиолог 

опрема: радни простор за лекара (сто, столица), амбулантни лежај,... спирометар 

 кардиолог 

простор: две јединице површине по 12-15м2 
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кадар: 2 лекара кардиолога 

опрема: радни простор за лекара (сто, столица), апарат за ултразвук, амбулантни лежај,... 

7. амбуланта за лекара опште праксе 

простор: једна јединица површине 15м2 

кадар: 2 лекара опште праксе 

опрема: радни простор за 2 лекара (сто, столица), амбулантни лежај,... 

8. стоматологија 

простор: једна јединица површине 16-20м2 

кадар: 1 стоматолог 

опрема: радни простор за 1 стоматолога (сто, столица), стоматолошка столица,... 

9. соба за психолошка тестирања 

простор: једна јединица површине 35-40м2 и једна мања од 10м2 које су повезане у једну целину 

(повезане вратима, без засебних улаза) 

кадар: 2 психолога 

опрема: радни простор за 2 психолога (сто, столица), столови и столице за 10-15 испитаника, 

апарат за биофид тестирање.. 

 

10. физикална медицина са рехабилитацијом 

простор: оквирно 100м2 подељен у три сепаратне јединице за терапију са комуникацијом (мораимати мањи 

засебни део на улазу за свлачионицу од 10 м2) + засебно 40 м2 за кинези салу сакомуникацијом према 

физикали 

кадар: 1 лекар, 2 физиотерапеута 

опрема: радни простор за физиотерапеута (сто, столица), апарати за физикалне процедурераспоређени по 

целинама (електро, магнето, ласер терапија, шоквејв, лимфастим, Индибатерапија, столови за масажу, 

парафин... 2-3 основне машине за јачање ногу и руку 

 

11. функционална дијагностика 

 простор: оквирно 80-100м2 подељен у 2-3 сепаратне јединице са комуникацијом (покретни зид), 

минималне висине 3,5м (покретна трака са нагибом) 

Прва сепаратна једицина (око 50м2) садржи покретну траку за тестирање уз пратећу а друга„мањи базен“ за 

тестирање димензија оквирно 5x3м и висине 1,70м 

кадар: 1 лекар, 1-2 сестре / техничар 

опрема: радни простор за лекара (сто, столица), апарати за функционалну дијагностику 

(покретна траке + опрема за тестирање која захтева минимум висине плафона од 3,5м),амбулантни лежај, 

пратећа опрема за изградњу базена поменутих димензија... 

 простор: оквирно 80-100м2 подељен у 2-3 сепаратне јединице са комуникацијом (покретни зид) 

кадар: 1-2 лекара, 1-2 сестре / техничар 

опрема: радни простор за лекара (сто, столица), апарати за функционалну дијагностику(покретна трака, 

бицикл ергометар, ручни ергометар, веслачки ергометар, кајакашки ергометар+ опрема за тестирање) , 

спирометар, амбулантни лежај,... 

 

12. канцеларијиси простор 

- канцеларија за помоћника директора оквирно 16 м2 -20 м2 

Опрема: радни простор са проширеним делом з апријем странака или састанак 

 

13. Општи део 

- Тоалети, свлачионице, тушеви (овојени за мушкарце и жене) 

 

 

3. СЕКТОР ЗА МОТОРИЧКА ТЕСТИРАЊА И АНАЛИТИКУ У СПОРТУ 

 

1. Административни део  

 

- канцеларија за помоћника директора оквирно 16 м2 -20 м2 
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Опрема: радни простор са проширеним делом з апријем странака или састанак 

- канцеларие за запослене ( 8 канцеларија за по 2 запослена) 

простор. Оквирно 10-15 м2/канцеларија 

опрема. Радни сто, столица, рачунар 

 

2. Сала та моторичка тестирања  

- Простор цца 100 -120 м2 

- Опрема: силе ногу, космед,смит машина, бицикл ергометар,оптоџамп,хумак норм...) 

3. Сала са камерама (qualisys sistem sala) 

- Уз салу једна канцеларија са стакленим зидом према сали 

- Сала оквирно 130-150 м2 са упуштеним делом у плочи од 15 цм на средини димензија 90*250. Сала да 

буде светле висине мин 3,5 м. На фасадном зиду сале, поставити стаклена клизна врата и трим стазу( са 

тартан подлогом) у нивоу приземља димензија 2*10м 

4. Општи део 

- Тоалети, свлачионице, тушеви (овојени за мушкарце и жене) 

 

4. СЕКТОР ЗА СТРУЧНИ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ 

 

Сместити уз сектор за управљање пројектима простор за макс. 10 запослених. Канцеларије за по 2 запослена 

(цца 12-15 м2) 

- канцеларија за помоћника директора оквирно 16 м2 -20 м2 

Опрема: радни сто и столица, фијокар, плакар..... 

- Сала за едукацију, конференцију, презентације. Уз салу чајна кухиња, са мин 8 места за седење. Уз сале 

обезбедити простор за опрему ( техника, пројектори, рачунарски центар...) 

 

5. СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА 

 

Простор за макс. 10 запослених. Канцеларије за по 2 – 4 запослена (цца 12-20 м2) 

- канцеларија за помоћника директора оквирно 16 м2 -20 м2 

Опрема: радни сто и столица, фијокар, плакар. 

Сала за састанке 

 

6. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 

Простор за макс. 10 запослених. Канцеларије за по 2  запослена (цца 12-15 м2) 

- канцеларија за помоћника директора оквирно 16 м2 -20 м2 

Опрема: радни сто и столица, фијокар, плакар. 

- Архива цца 50 м2 

 

Општи део: 

Предвидети сервисне просторе у складу са законом и стандардима за овај тип објеката. Санитарне 

просторије за посетиоце , санитарне просторије,свлачионице и тушеви за запослене, тркокадеро део за 

одржавање, сервине собе, сервере. Водити рачуна о правилима приступачности имајући у виду да је објекат 

намењен развоју врхунског спорта у шта спадају и параолимпијци. 

 

Објекат мора да садржи поред обавезних садржаја: 

 Централну архиву, 

 Портира, 

 Благајну 

 Чекаоницу 

 Одвојене тоалете за запослене од тоалета за посетиоце. 

 

У оквиру будућих, планираних процедура  
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1. центар за дијагностику 

- соба за ренген (Rtg) са мрачном комором 

- соба за магнетну резонанцу (MR) / оквирно 50 м2  

- соба за снимање коштане густине (DEXA),... 

- ултразвук 

- ординација за радиолога 

 

2. соба за лекаре – консултанти по позиву (ортопед / хирург, радиолог) 

простор: оквирно 2 x 10 м2 

кадар: 1 лекар специјалиста 

опрема: радни простор за лекара (сто, столица), амбулантни лежај,... 

 

3. оперативни део – трауматологија 

простор: оквирно 350-400 м2  са свим потребним садржајима ( стерилизација, операциона сала,интензивна 

нега, део за припрему, свлачионице и тоалети за лекаре, пријемни део, сала за састанак.... 

у оквиру болничког дела који је намењен мањим захтевима предвидети 3-4 собе за смештај пацијената.   

  

3. Понуђена цена је фиксна и обухвата све зависне трошкове у пружењу услуге описане пројектним 

задатком и табеларним приказом (страна 4, 5, 6, 7 конкурсне документације) укључујући и 

административне услуге (таксе и накнаде). 

3.Место извршења услуге: Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, Кнеза Вишеслава 72 

Београд. 

4. Рок извршења услуге: 60 дана од дана закључења уговора. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. .Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

1. тач. 1) Закона); 

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) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

Тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке  (чл. 75. ст. 1. тачка 5) Закона). Напомена: Копија важећег Решења о издавању 

лиценце за израду архитектонских пројеката објеката у границама националног парка и 

објеката у границама заштите заштићеног природног добра од изузетног значаја 

P091A1. 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

1) Да поседује одговорајући финансијски капацитет: 

 Да у протеклих годину дана од дана објављивања Позива за подношење понуда 

није био у ликвидацији. 

2) Да поседује одговарајући пословни капацитет: 

 да је у протекле три године од дана објављивања Позива на понуду извршио 

архитектонске услуге пројектовања или архитектонске услуге у вредности од 

минимум 20.000.000,00 динара без ПДВ-а, од тога услуге пројектовања у зони 

Националног парка или заштићеног подручја у вредности од минимум 3.000.000,00 

динара. 

 Да има успостављен систем управљања заштитом животне средине према 

стандарду СРПС ИСО 14001:2005 или одговарајући међународни стандард; 

 Да има успостављен систем менаџмента квалитетом према стандарду СРПС ИСО 

9001:2008 или одговорајућем међународном стандарду. 

3) Да поседује одговарајући кадровски капацитет: 

 минимум осам дипл. (мастер) инжењера архитектуре од тога два са лиценцом 200, 

два са лиценцом 300, по једног инжењера са лиценцом 310, 314, 350, 353, 330 

Инжењерске коморе Србије;  
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4) Да поседује технички капацитет: 

 Понуђач мора доставити изјаву на меморандуму да је упознат са чињеницом да у 

случају избора за најповољнијег понуђача мора решити питање ауторских права на 

урбанистичком пројекту за СРЦ „Кошутњак“; 

 Понуђач мора извршити обилазак локације за коју треба да изради пројектну 

документацију; 

5) Да достави средство финансијког обезбеђења на име озбиљности понуде у вредности од 

10% вредности понуде без ПДВ-а;  

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. 

став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Закона –Доказ: Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1,2,3,4 Закона - Доказ: Потписом 

и печатом оверен Прилог П-1 (изјава) којом понуђач потврђује да испуњава наведене законске услове.  

НАПОМЕНА: Уместо доказа из чл. 75. ст. 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама понуђач, 

може доставити изјаву на меморандуму да је регистрован у регистар понуђача који се води код 

Агенције за привредне регистре са јасним означавњем web адресе на којој се може приступити 

предметном податку, уз овакву изјаву понуђач је може да поднесе и копију решења о усвајању 

регистрационе пријаве у регистар понуђача. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

1) Да поседује финансијски капацитет: 

 потврда о данима неликвидности издата од стране НБС - Одељење за принудну 

наплату Крагујевац, минимални период који треба да обухвати потврда 11.05.2016-

11.05.2017. године. 

Напомена: Ако је овај податак јавно доступан уместо ове потврде понуђач доставља 

изјаву на меморандуму, са адресом интернет странице где се овај податак може 

пронаћи и одштампаним изводом са интернет странице на којој се јасно види 

матични број и ПИБ понуђача (претраживање дужника у принудној наплати). 

2) Пословни капацитет:  
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 Потврда издате од стране наручилаца са финансијском вредношћу извршених 

услуга, периодом извршења услуге и описом извршене услуге (модел потврде дат 

је у конкурсној документацији); Потврда о референци мора бити на моделу из 

конкурсне документације и мора имати деловодни бр. издаваоца потврде; 

 

3) Кадровски капацитет 

 копија лиценце 200, копија лиценце 300, копија лиценце 310, копија лиценце 314, 

копија лиценце 350, копија лиценце 353, копија лиценце 330  издате од стране 

Инжењерске коморе Србије 

 изјава о кључном техничком особљу (изјава мора бити на моделу датом у 

конкурсној документацији)  

 

4) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 

 Сопствена бланко меница, регистрована код Народне банке Србије са 1) 

меничним овлашћењем на меморандуму понуђача и клаузулом „без протеста“, на 

износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а). Уз меницу се доставља 2) копија 

картона депо потписа и 3) доказ о регистрацији менице у регистру меница ;  

Напомена: Модел меничног овлашћења дат је у конкурсној документацији;  

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) 

Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, 

за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу 

извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа. 

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

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страници 

надлежних државних органа.  

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. 

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, осим уколико 

подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

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. 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуда мора бити састављена на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. 

 

2. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75 и члана 

76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове конкурсне документације.Понуђач у оквиру 

понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.  

 

3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном докуметацијом и позивом. У складу са чланом 20. 

ЗЈН, понуђачу се конкурсна документација доставља путем електронске поште, ПДФ формату. 

У складу са чланом 20. Став 6. ЗЈН, заинтересовано лице, које је путем електронске поште (или факсом) 

примило конкурсну документацију (или било који други документ из поступка јавне набавке), ДУЖАН је да 

на исти начин, оном од кога је документ примио, потврди пријем тог документа. 

 

4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена заводним печатом 

наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 26.05.2017. године до 9:00 часова, по локалном 

времену на писарницу наручиоца (канцеларија бр. 1) 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу наручиоца и није оверена 

заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 26.05.2017. године до 9:00 

часова по локалном времену. Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу 

писарнице наручиоца.Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће 

понуђачу неблаговремено поднету понуду, неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Напомена: Понуде послате препорученом пошиљком морају стићи до рока предвиђеног за пријем понуде. 

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. 

 

Понуда мора да садржи:  

1) Доказе о испуњењу услова за учешће;  

2) Изјаву о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);   

3) Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача) 

4) Образац структуре цена са спецификацијом (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача) 

5) Образац трошкова припреме понуде (уколико понуђач тражи трошкове) 

6) МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране одговорног лица);  

Понуда се сматра прихватљивом и одговарајућом, ако испуњава и остале услове из Закона о јавним 

набавкама. 

 

5.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 26.05.2017. године у 

9.15 часова на адреси: Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије , Београд Кнеза Вишеслава 72 , 

Конференцијска сала. 

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца уручити 

писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.  
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6.ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ 
Понуђач обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне документације попуњава, нумерише 

редним бројем, потписује и оверава печатом на месту предвиђеном за печат и потпис. Остале делове 

конкурсне документације понуђач нумерише, парафира и  ставља печат. 

 

7.ОБЛИК ПОНУДЕ 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли коју ставља у затворену коверту или 

кутију, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. На предњој и 

задњој стране коверте треба  бити налепљен: Образац за коверат. 

 

8.ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда мора важити најмање 90 дана, од дана јавног отварања понуда.  

 

 

9. ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана, од дана јавног отварања понуда. 

 

10.ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Наручилац се определио да у овој набавци као средство финансијског обезбеђења уговора тражи следећа 

средства финансијског обезбеђења:  

1) За добро извршење посла- Сопствену бланко меницу регистровану код НБС, са меничним 

овлашћењем које мора да садржи клаузулу „без протеста“, уз меницу се доставља и картон 

депонованих потписа.  Меница за добро извршење посла износи 10% од укупне вредности уговора 

(без ПДВ-а). Меница за добро извршење посла доставља се са потписаним уговором. Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро 

извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и 

на начин предвиђен уговором.  

 

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

 

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

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена 

без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати до истека уговора, односно до извршења услуга. Цена мора да обухвати  

трошкове рада и све друге зависне трошкове које понуђач има у предметној јавној набавци 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 

динарима. 

 

12.РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Рок плаћања је од 15 до 30 дана од дана уредног пријема рачуна, којим је потврђена извршена услуга. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Начин плаћања: 

- 10% од уговорене цене након добијања сагласности на пројектну документацију од стране 

Министарства омладине и спорта Републике Србије; 

- 30% од уговорене цене након предаје пројектне документације министарству надлежном за послове 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуру. 

- 30% од уговорене цене након издавања локацијских услова од стране министарства надлежном за 

послове грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуру; 

- 30 % уговорене цене након издавања грађевинске дозволе од стране министарства надлежном за 

послове грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуру; 
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13.ДРУГИ ЗАХТЕВИ 

ДЕФИНИСАНИ МОДЕЛОМ УГОВОРА. Добављач се обавезује да приликом испостављања рачуна, рачун 

садржи податак о дел. бр. уговора наручиоца и ознаци јавне набавке (ЈНО 6/17).  

 

14.РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Рок извршења услуге 60 дана од дана закључења уговора. У рок за израду пројектне документације не улази 

период прегледања, заказивање и трајање јавне презентације, одлучивање и поступање Комисије за планове, 

док евентуално поступање по примедбама улази у дати рок. Рок за извршење услуге се може продужити на 

захтев Извршиоца (Добављача). Извшилац (Добављач) има право да захтева продужење рока за израду 

пројектне документације када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, Инвеститора, надлежних институција, 

односно објективних околности на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну 

документацију или њене поједине делове.  

 

15.НЕДОСТАЦИ У КВАЛИТЕТУ 
Услуга мора бити извршена у складу са важећим стандардима за ту врсту услуга. Контролу квалитета услуге 

и квалитета материјала врше стручне службе наручиоца, Министарства омладине и спорта и специјализоване 

институције. У случају да надлежне институције утврде да квалитет услуге одступа од стандарда, трошкови 

падају на терет добављача. 

 

16.КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕНЕ ПОНУДА 

Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. У случају да постоје две или више 

једнаких понуда, наручилац ће предност дати понуђачу са 1) бољим условима плаћања (понуђач који захтева 

мањи износ аванса) , односно 2) дужим роком важења понуде. 

 

16. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 
Ова набавка није обликована по партијама. 

 

17. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 

  

18. РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА 
Ова набавка није резервисана јавна набавка. 

 

19. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
Биће разматране само понуде које су благовремено предате и које испуњавају услове дефинисане 

конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама, које су благовремене и прихватљиве.  

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 3. и 107. Закона о јавним набавкама.  

 

20. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Ако понуђач коме је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим 

следећим најповољнијим понуђачем, при томе активирајући средство обезбеђења за озбиљност понуде.  

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.  

 

21.ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на 

који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.  

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив 

понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 

свих учесника у заједничкој понуди.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:  

 „Измена понуде за поступак јавне набавке у услуга ЈНО 6/17 - НЕ ОТВАРАТИ“  
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 или „Допуна понуде за поступак јавне набавке услуга ЈНО 6/17 - НЕ ОТВАРАТИ“  

 или „Опозив понуде за поступак јавне набавке услуга ЈНО 6/17 - НЕ ОТВАРАТИ“  

 

22. 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 супротном, такве понуде ће 

бити одбијене.  

a) УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Понуђач уколико ангажује подизвођача, мора навести у својој понуди проценат укупне вредности коју ће 

поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити подизвођач. Подизвођач мора испунити 

обавезне услове из чл. 75 Закона за учешће као понуђач. Подизвођач одговара солидарно са понуђачем за 

сваку штету, коју причини наручиоцу (omnis culpa). 

b) ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Понуду може поднети група понуђача.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем;  

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;  

4) понуђачу који ће издати рачун;  

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова из чл.75. који су наведени у 

Упутству како се доказује испуњеност услова.Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају 

неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

23. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ 

Наручилац може од понуђача захтевати достављање одговарајућих доказа којим се доказује испуњење 

обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и заштити права интелектуалне својине (ако је понуђач носилац права интелектуалне 

својине). У овој јавној набавци наручилац се определио за давање изјаве о поштовању прописа о безбедности 

и здрављу на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити интелектуалне 

својине. . 

 

24. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 72 на e-mail javnenabavke@rzsport.gov.rs или факсом на 0113555461 локал 

122 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде.  

Напомена: Радно време наручиоца је од 7.30 до 15.30 часова (понедељак- петак радним даном), захтеви који 

пристигну након радног времена сматраће се да су примљени првог наредног радног дана.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију 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 ЈНО 6/17”. 

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.  

mailto:javnenabavke@rzsport.gov.rs
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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. Закона. 

 

25. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно 

удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 

заштиту права подносилац истовремено се доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 

доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javnenabavke@rzsport.gov.rs (електронска пошта мора 

садржати захтев за потврду пријема и потврду прочитаности поруке, захтев поднет електронском 

поштом мора бити у PDF формату) или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права 

се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 

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, 

најкасније у року од 2 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  3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том 

случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

Напомена: Радно време наручиоца је од 7.30 до 15.30 часова (понедељак- петак радним даном), захтеви који 

пристигну након радног времена сматраће се да су примљени првог наредног радног дана.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке 

из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.  

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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 

динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-

742221843-57, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 

административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне 

набавке), корисник: буџет Републике Србије. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 

138. – 167. Закона. 

26. ПРАВА НАРУЧИОЦА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
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) у делу који се односи на 

испуњеност услова из конкурсне документације.  

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.  

27. ТРОШКОВИ 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, 

mailto:javnenabavke@rzsport.gov.rs
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наручилац ће понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

28.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Ова набавка не садржи поверљиве податке.  

 

29. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА. 

У случају да понуђач сматра да његова понуда садржи поверљиве податке:  

Потребно је да сваку страницу понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача, потрено је да је  

горњем десном углу да означи као ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који 

су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац je дужан да чува као 

поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви 

и које је као такве понуђачозначио упонуди.Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена 

заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

 

 

30. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне 

аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским 

обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су 

везани за извршење уговора о јавној набавци 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде  www. 

poreskauprava.gov.rs.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs 

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине http://www.mpzzs.gov.rs/.  

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 

социјалне политике www.minrzs.gov.rs/. 

 

31. ПАКОВАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач саставља и доставља понуду која треба бити сачињена као 2 (два) посебна дела (Делови имају 

називе: Део 1 и Део 2.  која садржи документа и обрасце који су наведени у конкурсној документацији. Оба 

дела понуде морају бити повезана у посебне целине (две посебне фасцикле које НИСУ СПОЈЕНЕ и у које се 

документа улажу бушењем листова са леве стране (прва страна фасцикле треба да буде провидна).Свака 

страна (документ) који се улаже у фасцикле треба да буде парафирана, печатирана и обележена редним 

бројем у доњем десном углу стране.  
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http://www.mpzzs.gov.rs/
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______________________________________________ 

(пословно име понуђача) 

 

 

ДЕО 1 

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку 

 

У овај део улажу се сви докази о испуњености услова понуде по реду како су наведени у делу III Конкурсне 

документације (страна 9,10 и 11). 

 

Укупно _________страна. 

 

 

 

 

 

Напомена: ова страница је саставни део  Дела 1 ( нулта страна) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација  ЈНО 6/17 – Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије  

 

страна 25 oд 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(пословно име понуђача) 

 

ДЕО 2 

 

 У овај део улажу се доле наведени докази: 

 

1. Образац понуде; 

2. Образац структуре цене са спецификацијом.  

3. Модел уговора; 

4. Образац трошкова припреме понуде (ако их понуђач тражи); 

5. Образац изјаве о независној понуди. 

 

 

 

 

Укупно_______страна 

 

 

 

 

Напомена: ова страница је саставни део Дела 2 ( нулта страна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација  ЈНО 6/17 – Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије  

 

страна 26 oд 43 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈНО 6/17 

Понуђач подноси понуду: 1)  САМОСТАЛНО; 2) ЗАЈЕДНИЧКИ; 3) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (заокружити или 

болдовати релевантно)  

Пословно име и седиште  понуђача:  

Деловодни број и датум понуде:  

Име особе за контакт:  

e-mail:  

Телефон и факс:  

ПИБ: 

Мат. Бр.: 

шифра делатности: 

 

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потпис уговора:  

Рок важности понуде (не краће од 90 дана)  

Предмет понуде: Пројектна документација за реконструкцију 

објекта Завода за спорт и медицину спорта 

Републике Србије 

Укупна цена  без ПДВ-а:  

Укупан износ ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок плаћања у данима од дана пријема рачуна (од 15 до 

30 дана) 

 

Начин плаћања: у складу са условима у конкурсној 

документацији и уговором 

Рок извршења услуге: 

(максимум 60 дана) 

 

 

Место: 
М.П. 

Понуђач 

Датум:  

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде.  
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ЈНО 6/17 

  

 

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 

подизвођа: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а 

уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ЈНО 6/17 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који 

је учесник у заједничкој понуди. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА ЈНО 6/17 

 

ЈЕД.МЕРЕ (м2)
ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

ЈЕД.ЦЕНА СА 

ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

УКУПАН 

ИЗНПС ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ом

А.1 ПРИКУПЉАОЕ АРХИВСКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ - ИСТПРИЈСКИ АРХИВ паушал

А.2

УСКЛАЂИВАОЕ КАТАСТАРСКП ТПППГРАДСКИХ ППДЛПГА СА ФАКТИЧКИМ СТАОЕМ 

НА ТЕРЕНУ, КАП И ДЕФИНИСАОЕ ВИСИНА ППСТПЈЕЋИХ ПБЈЕКАТА ( РАДИ 

УСКЛАЂИВАОА ППСТПЈЕЋИХ ВИСИНА СА НАДПГРАДОПМ)

паушал

А.3
ИЗРАДА СНИМКА И ВАЛПРИЗАЦИЈА ППСТПЈЕЋЕ ДРВЕНАСТЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА 

ПРЕДМЕТНПЈ ПАРЦЕЛИ
паушал

А.4 ИЗРАДА ПРПЈЕКТА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА 2222,00

А.5
ЕЛАБПРАТ ГЕПМЕХАНИКЕ - СА ПРЕДЛПГПМ ФУНДИРАОА И ДПКАЗПМ НПСИВПСТИ 

ППСТПЈЕЋЕ КПНСТРУКЦИЈЕ
паушал

А.6 ИДЕЈНИ АРХИТЕКТПНСКП ГРАЂЕВИНСКИ ПРПЈЕКАТ 4192,00

А.7
ДЕФИНИСАОЕ ППТРЕБНИХ КАПАЦИТЕТА КПМУНАЛНИХ ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 

ДПБУЈАОЕ ЛПКАЦИЈСКИХ УСЛПВА
4192,00

ЈЕД.МЕРЕ (м2)
ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

ЈЕД.ЦЕНА СА 

ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

УКУПАН 

ИЗНПС ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ом

1 АРХИТЕКТПНСКП ГРАЂЕВИНСКИ ПРПЈЕКАТ 4192,00

2 ПРПЈЕКАТ КПНСТРУКЦИЈЕ 4192,00

3 ПРПЈЕКАТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

3.1. ПРПЈЕКАТ ЕНЕРГЕТИКЕ 4192,00

3.2. ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 4192,00

3.3. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТПМАТСКЕ ДПЈАВЕ ППЖАРА 4192,00

3.4. ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈЕ ТППЛПТНЕ ППДСТАНИЦЕ 4192,00

3.5. ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТПМАТИКЕ ВЕНТИЛАЦИПНПГ И КЛИМА СИСТЕМА 4192,00

3.6. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВНПГ НАПАЈАОА( ЕЛ.ДИЗЕЛ АГРЕГАТ) 4192,00

4 ПРПЈЕКАТ УНУТРАШОИХ ИНСТ. ВПДПВПДА ,КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ 4192,00

5 ПРПЈЕКАТ ЛИФТПВА

5.1 МАШИНСКИ ДЕП ЛИФТА ( по комаду) 4,00

5.2 ЕЛЕКТРПИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА ( по комаду) 4,00

ЕЛЕМЕНТИ ПРПЈЕКТА (РЕКПНСТРУКЦИЈЕ И ДПГРАДОЕ ПБЈЕКТА ЗАВПДА ЗА СППРТ И МЕДИЦИНУ)

УКУПНП  - А -

А - ИЗРАДА ИДЕЈНПГ РЕШЕОА ЗА ДПБИЈАОЕ ЛПКАЦИЈСКИХ УСЛПВА

Б - ИЗРАДА ГЛАВНПГ ПРПЈЕКТА И ЕЛАБПРАТА ЗА ПГД
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ЈЕД.МЕРЕ (м2)
ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

ЈЕД.ЦЕНА СА 

ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

УКУПАН 

ИЗНПС ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ом

А.1 ПРИКУПЉАОЕ АРХИВСКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ - ИСТПРИЈСКИ АРХИВ паушал

А.2

УСКЛАЂИВАОЕ КАТАСТАРСКП ТПППГРАДСКИХ ППДЛПГА СА ФАКТИЧКИМ СТАОЕМ 

НА ТЕРЕНУ, КАП И ДЕФИНИСАОЕ ВИСИНА ППСТПЈЕЋИХ ПБЈЕКАТА ( РАДИ 

УСКЛАЂИВАОА ППСТПЈЕЋИХ ВИСИНА СА НАДПГРАДОПМ)

паушал

А.3
ИЗРАДА СНИМКА И ВАЛПРИЗАЦИЈА ППСТПЈЕЋЕ ДРВЕНАСТЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА 

ПРЕДМЕТНПЈ ПАРЦЕЛИ
паушал

А.4 ИЗРАДА ПРПЈЕКТА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА 2222,00

А.5
ЕЛАБПРАТ ГЕПМЕХАНИКЕ - СА ПРЕДЛПГПМ ФУНДИРАОА И ДПКАЗПМ НПСИВПСТИ 

ППСТПЈЕЋЕ КПНСТРУКЦИЈЕ
паушал

А.6 ИДЕЈНИ АРХИТЕКТПНСКП ГРАЂЕВИНСКИ ПРПЈЕКАТ 4192,00

А.7
ДЕФИНИСАОЕ ППТРЕБНИХ КАПАЦИТЕТА КПМУНАЛНИХ ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 

ДПБУЈАОЕ ЛПКАЦИЈСКИХ УСЛПВА
4192,00

ЈЕД.МЕРЕ (м2)
ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

ЈЕД.ЦЕНА СА 

ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

УКУПАН 

ИЗНПС ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ом

1 АРХИТЕКТПНСКП ГРАЂЕВИНСКИ ПРПЈЕКАТ 4192,00

2 ПРПЈЕКАТ КПНСТРУКЦИЈЕ 4192,00

3 ПРПЈЕКАТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

3.1. ПРПЈЕКАТ ЕНЕРГЕТИКЕ 4192,00

3.2. ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 4192,00

3.3. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТПМАТСКЕ ДПЈАВЕ ППЖАРА 4192,00

3.4. ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈЕ ТППЛПТНЕ ППДСТАНИЦЕ 4192,00

3.5. ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТПМАТИКЕ ВЕНТИЛАЦИПНПГ И КЛИМА СИСТЕМА 4192,00

3.6. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВНПГ НАПАЈАОА( ЕЛ.ДИЗЕЛ АГРЕГАТ) 4192,00

4 ПРПЈЕКАТ УНУТРАШОИХ ИНСТ. ВПДПВПДА ,КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ 4192,00

5 ПРПЈЕКАТ ЛИФТПВА

5.1 МАШИНСКИ ДЕП ЛИФТА ( по комаду) 4,00

5.2 ЕЛЕКТРПИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА ( по комаду) 4,00

ЕЛЕМЕНТИ ПРПЈЕКТА (РЕКПНСТРУКЦИЈЕ И ДПГРАДОЕ ПБЈЕКТА ЗАВПДА ЗА СППРТ И МЕДИЦИНУ)

УКУПНП  - А -

А - ИЗРАДА ИДЕЈНПГ РЕШЕОА ЗА ДПБИЈАОЕ ЛПКАЦИЈСКИХ УСЛПВА

Б - ИЗРАДА ГЛАВНПГ ПРПЈЕКТА И ЕЛАБПРАТА ЗА ПГД
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Место: 
М.П. 

Понуђач 

Датум:  

 

Понуђене цене су фиксне и обухватају све трошкове које понуђач има у реализацији пројектног задатка који је дефинисан описом. 
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ПРИЛОГ П/1 

(Доказ испуњености услова из чл. 75. ст.1. тачка 1) до 4) ЗЈН) 

 

 

У складу са чланом 77. став  4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  __________________________________________________________________ 

(уписати скраћено пословно име  понуђача) 

у отвореном поступку јавне набавке ЈНО 6/17 – израда пројектне документације за 

реконструкцију објекта Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије испуњава услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији); 

 

 

 

Напомена: Ако је у питању понуда са подизвођачем, подизвођач је дужан потписати и 

печатом оверити ову изјаву, ако је у питању заједничка понуда сваки понуђач из групе 

понуђача дужан је дати ову изјаву, потписати и печатом оверити ову изјаву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место: 
М.П. 

Понуђач 

Датум:  
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У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

понуђач 

 

___________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

 

 

даје 

 

 

Изјаву о независној понуди 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за ЈНО 

6/17 – израда пројектне документације за реконструкцију објекта Завода за спорт и медицину 

спорта Републике Србије поднета независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити дата и потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место: 
М.П. 

Понуђач 

Датум:  
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У складу са чланом 88. став 1. Закона o јавним набавкама 

___________________________________________________________________________ 

(уписати скраћени назив понуђача и адресу) 

 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

Образац трошкова припреме понуде 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место: 
М.П. 

Понуђач 

Датум:  
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Образац изјаве o поштовању права из чл.75. ст. 2. ЗЈН 

 

У вези члана 75. став  2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач________________________________________________________ 

[уписати скраћено  пословно име понуђача] 

у поступку јавне набавке услуга ЈНО 6/17 израда пројектне документације за 

реконструкцију објекта Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, је обавезе 

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

заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Ако је у питању понуда са подизвођачем, подизвођач је дужан потписати и 

печатом оверити ову изјаву, ако је у питању заједничка понуда сваки понуђач из групе 

понуђача дужан је дати ову изјаву, потписати и печатом оверити ову изјаву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место: 
М.П. 

Понуђач 

Датум:  
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Потврда о стручној референци ЈНО 6/17 

  

Дел. број:___________ 

Датум:_____________ 

 

 

На основу чл. 77.  Закона о јавним набавкама и чл. 161. Закона о општем управном поступку 

_________________________________________________________________________;  

(пословно име-назив издаваоца потврде и седиште), 

 

ПИБ __________________; мат.бр.________________; 

 

издаје се  

 

ПОТВРДА 

 

 

Да је привредно друштво / предузетник 

 

__________________________________________________________________________ 

(пословно име  и седиште) 

по уговору бр.____________од _____________ извршило услуге: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________  

(назив услуге ) 

у периоду од  __.__.2016. до __.__.2017. године у укупној вредности у износу  

од_________________ без ПДВ-а. 

На извршење и квалитет извршене услуге нисмо имали примедбе.  

Ова потврда издаје се ради учешћа на тендеру ЈНО 6/17 Завода за спорт и медицину спорта и 

не може се за друге сврхе употребити. 

 

 

 

Напомена: Потврда мора имати деловодни број издаваоца потврде.  

 

 

 

 

 

Место: 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

Датум:  
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ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 

На основу чл. 77. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу дајем  

И З Ј А В У 

 

 

Име и презиме: Број и датум лиценце  Отисак оригиналног лиценцног 

печата техничког особља 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

да су горе наведена лица радно ангажована, стручно и технички компететна и да ће она радити 

на изради урбанистичког пројекта СРЦ „Кошутњак“. 

 

 

 

 

 

Напомена: Сви тражене податке попунити, отисак лиценцног печата је интегрални део изјаве. 

 

 

 

 

Место: 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

Датум:  
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ДУЖНИК: ____________________________________________ 

Седиште: _____________________________________________ 

Матични број: ________________________________________ 

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________ 

Текући рачун: _________________________________________ 

Код банке:_____________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, (Поверилац) 

Седиште: Београд, Кнеза Вишеслава 72 

 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и 

овлашћујемо Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије , Београд, Кнеза Вишеслава 

72, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне 

вредности понуде за ЈНО 6/17, што номинално износи _______________ динара са ПДВ-ом, а 

по основу гаранције за добро извршења посла. 

 Рок важења ове менице је _________ дана од дана отварања понуда.  

Овлашћујемо Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, Кнеза 

Вишеслава 72,  као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и 

трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих 

наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на 

рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 

рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 

стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 

правних субјеката од стране Дужника. 

 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ 

(име и презиме)  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.  

 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 

Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

 

 

      Датум и место издавања         М.П.                     Дужник - издавалац                     

               овлашћења                                                              менице                                                                              

   

____________________________                       ____________________________                                               

                                                                                     потпис овлашћеног  лица                                                                              
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V МОДЕЛ УГОВОРА 

Понуђач попуњава модел уговора, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да прихвата 

елементе модела уговора  

У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу уговора на 

црти остављеној као простор за попуњавање навести и све понуђаче из групе понуђача 

односно све подизвођаче.Модел уговора потписује лице овлашћено од стране сваког понуђача 

из групе понуђача, односно свих подизвођача, а овлашћење за потписивање (код заједничке 

понуде и понуде са подизвођачем) обавезно се прилаже у понуди и представља обавезни услов 

понуде. Напомена: Наручилац има право да измени уговор о јавној набавци анексом у случају 

да из објективних разлога има потребу за изменом  првобитно уговорених количина појединих 

артикала/артикала у оквиру партије, на тај начин што би се анексом уговора уговорила 

испорука већих/мањих количина појединих артикала/појединих артикала у оквиру посебних 

партија, уз задржавање финансијског оквира укупно уговорених количина/количина  у оквиру 

посебних партија. 

 

 

На основу члана чл. 112. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), а након спроведеног отвореном поступку јавне набавке број ЈНО 6/17, уговорне стране 

 

1. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, Кнеза Вишеслава бр. 72 . 

ПИБ 101991629, мат.бр. 07009305, кога заступа директор мр Горан Бојовић, (у даљем 

тексту: Наручилац) и 

2. ___________________________________________________, са седиштем у 

_________________, улица______________________________________, број_____, Матични 

број________________, ПИБ__________________ кога заступа 

____________________________ (у даљем тексту: Добављач/Извршилац), 

 

закључили су  у Београду  

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 

ЈНО 6/17 

(израда урбанистичког пројекта за спортско-рекреативни центар „Кошутњак“) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране заједнички констатују: 

1.  да је Добављач доставио понуду број ________ од _______2017. године која је код 

Наручиоца заведена под бројем_______ дана _________.2017. године и која у потпуности 

одговара условима из конкурсне документације. 

2. да је Добављач изабран као најповољнији понуђач Одлуком о додели уговора број_______ 

од ________.2017. године 

Понуда, образац структуре цене, технички опис, графички прилози, спецификација из 

конкурсне документације и посебни услови из конкурсне документације као прилог уговора 

чине  његов саставни део. 

 

Члан 2. 

Предмет уговора је израда пројектне документације за реконструкцију објекта Завода за спорт 

и медицину спорта Републике Србије у складу са спецификацијом, посебним захтевима из 

конкурсне документације и одредбама овог уговора. 

 

Члан 3. 

Цена услуге  из члана 2. уговора износи: ___________________ динара без ПДВ-а, ПДВ износи 

___________________, док укупна цена са ПДВ-ом износи ________________ динара.  

У цену су урачунати сви зависни трошкови добављача. 
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Члан 4. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до коначног испуњења уговора. 

 

Члан 5. 

Добављач ће услугу  из члана 2. овог уговора извршити у року од _______ дана  од дана 

закључења уговора.  

 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да предмет из члана 2. овог Уговора испоручити Наручиоцу у два 

примерка, као и да достави 4 примерка на електронском носачу (ЦД/ДВД),  а Министарству 

омладине и спорта у 3 примерка, надлежним службама Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре у броју примерака, који је довољан за добијање локацијских 

услова и грађевинске дозволе. Извршилац се обавезује да изради наведену пројектну 

документацију у складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта. 

Члан 7. 

Извршилац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током рада објављивати 

нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет 

овог уговора, било у целини било у деловима.  

Наручилац постаје власник документације израђене на основу овог Уговора. 

Ауторско право након израде и усвајања урбанистичког пројекта преноси се у уделу од 50% 

(50/100) Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије, а друга половина од 50% 

(50/100) припада извршиоцу. Тако да ауторска права и сва друга права која из њега произилазе 

у уделу од 50% припадају Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије. 

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај 

Уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором Извршилац ће 

користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 

 
Члан 8. 

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање на следећи начин:  

- 10% од уговорене цене након добијања сагласности на пројектну документацију од 

стране Министарства омладине и спорта Републике Србије; 

- 30% од уговорене цене након предаје пројектне документације министарству 

надлежном за послове грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуру. 

- 30% од уговорене цене након издавања локацијских услова од стране министарства 

надлежном за послове грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуру; 

- 30 % уговорене цене након издавања грађевинске дозволе од стране министарства 

надлежном за послове грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуру; 

Наручилац ће уплате извршити  на текући рачун Добављача број ______________  код  

____________Банке.  

 

Члан 9. 

Добављач и наручилац су сагласни да наручилац није у обавези да исплати уговорену цену, ако 

нису испуњени услови за плаћање из члана 8. уговора, као и да добављач нема право на 

накнаду штете или било какву другу надокнаду у случају да Министарство омладине и спорта 

или Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, не дају сагласност односно, 

не издају локацијске услове и/или грађевинску дозволу.  

Под битним продужењем рока подразумева се период који је за 1/2 дужи од уговореног рока за 

извршење услуге. 
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Члан 10. 

Обавеза је добављача да приликом потписивања уговора достави сопствену меницу 

регистровану код Народне банке Србије и картоном депонованих потписа, са меничним 

овлашћењем и клаузулом „безусловно“ и „без протеста“ , на име финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла,  у висини од 10% од вредности уговора без  ПДВ-а на износ од 

_______________ динара (обавезно попунити), са роком важења најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла, односно до ______///______ године.  

Добављач се обавезује да приликом испоставе авансног рачуна достави бланко сопствену 

меницу са меничним овлашћењем  на износ примљеног аванса. Меница мора бити са 

клаузулама „без протеста“, „безусловно“ и „вансудски“, уз меницу се доставља картон депо 

потписа и потврда о регистрацији менице код Народне банке Србије. 

  

Члан 11. 

Добављач гарантује Наручиоцу да ће се уговорена услуга обавити  у складу са домаћим и 

међународним стандардима за ту врсту услуге. У случају да специјализована институција, 

утврди да је пројекат израђен супротно стандардима архитектонске струке или плановима који 

онемогућавају добијање локацијских услова сходно Закону о планирању и изградњи, добављач 

је дужан надокнадити штету наручиоцу, ако је таква штета настала.   

 

Члан 12. 

Коначни пријем пројектне документације врши се након добијања локацијских услова и 

грађевинске дозволе од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на 

основу пројектне документације чија израда чини предмет овог уговора. 

 

Члан 13. 

Уговор се закључује једнократно, до испуњења уговорних страна уговорница. 

  

Члан 14. 

Свака од уговорених страна може једнострано раскинути овај уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неуредно испуњава своје уговором преузете обавезе. 

 

Члан 15. 

Страна која намерава да једнострано раскине Уговор дужна је да другу уговорну страну 

писменим путем обавести о својој намери најмање 7 дана пре намераваног дана раскида 

уговора. 

По протеку рока од 7 дана од дана пријема писменог обавештења друге уговорне стране, 

уговор ће се сматрати раскинутим. 

 

Члан 16. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закон о планирању и изградњи и Закон о ауторским и сродним правима Републике 

Србије.  

Члан 17. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.У немогућности споразумног 

решавања спора, спор ће се решити пред Привредним судом у Београду. 

 

Члан 18. 

Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми – Анексом у складу са Законом о 

јавним набавкама и Законом о облигационим односима. 

 

Члан 19. 

Уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране. 
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Члан 20. 

Овај уговор сачињен је у пет (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка задржава 

Наручилац, а 2 (два) примерка Добављач. 

 

 

За Извршиоца  За Наручиоца 

 

 

  

мр Горан Бојовић 
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ОБРАЗАЦ ЗА КОВЕРАТ 

(исећи по овој линији) 

ПОДНОСИЛАЦ:  

(скраћено пословне име из Решења АПР-a) 

 

(седиште – адреса – Поштански број, ПАК –поштански адресни код) 

 

(телефон-факс-електронска адреса) 

 

име лица за контакт 

(исећи по овој линији) 

Напомена:  

Горњи део попунити, исећи по горњим линијама и залепити на полеђини коверте/кутије. 

Доњи део исећи по доњим линијама и залепити на предњу страну коверте/кутије. 

(исећи по овој линији) 

ПРИМАЛАЦ: 

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије  

Кнеза Вишеслава бр. 72 

11000 Београд 

ПОНУДА 

ЈНО 6/17 

Н Е  О Т В А Р А Т И  !  

П о н у д у  д а ј е м  

 

1 .  С а м о с т а л н о  2 . С а п о д и з в о ђ а ч е м  

2 .  З а ј е д н и ч к у  п о н у д у  

 (заокружити релевантно) 

Датум и сат подношења: Заводни број подношења: 

  

(исећи по овој линији) 


