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

и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова                 

(„Сл. гласник РС” бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.031-386/18 од 

26.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 04/2018 припремљена је: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Назив и седиште наручиоца: 

            Урбанистички завод Београда ЈУП 

Београд, Палмотићева бр.30 

ПИБ: 100037991 

МБ: 17239139 

 

Интернет страна наручиоца: www.urbel.com 

 

2. Особа задужена за контакт и адреса електронске поште: 

Име и презиме: Владимир Вујичић 

Адреса електронске поште: Vladimir.Vujicic@urbel.com    

 

3. Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

4. Предмет јавне набавке:  

Услуге – Геолошко-геотехничке услуге (геолошке подлоге) за потребе израде Планa 

генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у 

Београду - II фаза, I етапа 

Предмет јавне набавке је обликовн у пет партија: 

 Партија 1: Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне 

регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - 

II фаза, I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од Паштровићеве и Кировљеве 

улице до топлане ТО „Баново брдо“ са комплексом топлане ТО „Баново брдо“; 

 Партија 2: Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне 

регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - 

II фаза, I етапа – целина топлана ТО “Борча 3''; 

 Партија 3: Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне 

регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - 

II фаза, I етапа – целина: топлана ТО „Церак“ и дистрибутивна топловодна мрежа 

дуж улице Патријарха Јоаникија; 

 Партија 4: Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне 

регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - 

II фаза, I етапа – целина топлана ТО ''Миријево’’; 

 Партија 5: Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне 

регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - 

II фаза, I етапа – целина топлана ТО ''Ресник’’. 

 

5. Уговор о јавној набавци: 

Наручилац ће по спроведеном поступку јавне набавке закључити уговор о јавној 

набавци за сваку од партија. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке су услуге: Геолошко-геотехничке услуге (геолошке подлоге) за 

потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система 

даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа  

Предмет јавне набавке је обликовн у пет партија: 

Партија 1: Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – 

дистрибутивна топловодна мрежа од Паштровићеве и Кировљеве улице до топлане ТО 

„Баново брдо“ са комплексом топлане ТО „Баново брдо“; 

Партија 2: Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – 

целина топлана ТО “Борча 3''; 

Партија 3: Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – 

целина: топлана ТО „Церак“ и дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице Патријарха 

Јоаникија; 

Партија 4: Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – 

целина топлана ТО ''Миријево’’; 

Партија 5: Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – 

целина топлана ТО ''Ресник’’. 

2. Редни бр. набавке: 04/2018 

3. Назив и ознака из општег речника набавке: 71351910 
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III  ГРАНИЦА ОБУХВАТА И ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Партија 1.       
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Изради Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у 

Београду - II фаза, I етапа - дистрибутивна топловодна мрежа од Паштровићеве и Кировљеве 

улице до топлане ТО „Баново брдо“ са комплексом топлане ТО „Баново брдо“, приступило се 

на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система 

даљинског грејања у Београду („Службени лист града Београдаʺ, број 49/09). 

 

Предметном Планом обухваћени су следећи елементи топловодне мреже и постројења: 

 траса магистралне топловодне мреже пречника Ø610.0/7.1/800 mm дуж улица: 

Кировљеве, Тургењеве Достојевског, Шумадијски трг и Николаја Гогоља до комплекса 

топлане ТО“Баново брдо“и 

 комплекс постојеће топлане ТО“Баново брдо“. 

Сви наведени топловоди се полажу подземно безканално, у предизоловане цеви уваљане у слој 

песка (минимално 1.0 м  од горње ивице цеви до површине тла).  

У оквиру комплекса топлане ТО “Баново брдо“, због потреба побољшања енергетске 

ефикасности и заштите животне средине, планира се реконструкција и модернизација 

постројења за производњу топлотне енергије. 

За потребе дефинисања геолошко-геотехничких услова у граници „Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I етапа - дистрибутивна 

топловодна мрежа од Паштровићеве и Кировљеве улице до топлане ТО „Баново брдо“ са 

комплексом топлане ТО „Баново брдо“, неопходно је извршити преглед постојеће геолошко-

геотехничке документације и дефинисати степен истражености терена на простору обухвата 

Плана у његовој ближој и широј околини, на теренима исте или сличне геолошке грађе.  

За шири простор Плана изведен је велики број истражних радова за потребе израде геолошких 

документација за различите потребе и нивое планирања и пројектовања. Обзиром на удаљеност 

постојећих истраживања од предметне локације, резултати ранијих истраживања се могу 

користи само за сагледавање опште геолошке грађе терена и дефинисања оптималног обима и 

врста истраживања које је неопходно извести у циљу решавања постављене проблематике. 

У циљу дефинисања геотехничког модела терена неопходно извести нова истраживања у 

оквиру којих треба извести инжењерскогеолошко картирање терена, истражно бушење и 

лабораторијска испитивања. Истраживања терена и израду геолошко-геотехничке 

документације урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима 

(''Службени гласник РС'' бр. 101/15).  

У широј грађи предметног простора учествују седиментне творевине горње креде, миоцена и 

квартара. Дебљине, као и вертикални и бочни односи, углавном су последица постојећег 

кредног палеорељефа и то се осећа готово до најмлађих седиментних творевина. Квартарни 

седименти су веома неуједначене дебљине, од 2-17м, и прекривају старије седименте на целом 

подручју. Према условима настанка издвојени су следећи генетски типови: делувијално-

пролувијалне наслаге, терасни седименти ''Савске терасе'', делувијалне и еолске наслаге и 

насуто тло. Основу терена чине органогени кречњаци (пужарац) сарматске старости и кредни 

лапорци и глинци. Ниво подземне воде није констатован, локално се јавља сезонска издан на 

дубини од 3-5м. 

Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда истражни 

простор припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 

инжењерскогеолошким рејонима IА1 и IIА2.  

РЕЈОН IА1 - повољан терен за урбанизацију. Овај рејон обухвата стабилне терене са нивоом 

подземне воде на дубини од преко 5м. Са инжењерскогеолошког аспекта овакви терени су 

оцењени као најпогоднији за урбанизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без 

ограничења у коришћењу, а уз уважавање локалних инжењерскогеолошких карактеристика 

терена: 

РЕЈОН IIА2 - условно повољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошка својства ових 

простора условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. Овај рејон обухвата: 

терене нагиба 5-10
о
, локално и вертикалне, са нивоом подземне воде мањим од 5м и условно 

стабилне терене. 
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Коришћење ових терена за урбанизацију условљава нивелационо прилагођавање природним 

условима, превентивне геотехничке мере заштите стабилности ископа и природних падина, 

контролисано дренирање подземних вода. 

Сеизмичке карактеристике предметне зоне неопходно је ускладити и дефинисати за повратни 

период од 475 година а у складу са Еurocode-ом. 

За израду геолошко-геотехничке документације – Елабората, неопходно је урадити: 

 анализу постојеће геолошко-геотехничке документације, 

 детаљно инжењерскогеолошко картирање терена у површини од око 5 ha 

 извођење истражних радова – истражно бушење, 2 истражне бушотине дубине 5, 

укупно 10м бушења, 

 детаљно инжењерскогеолошко картирање језгра са одабиром узорака за 

лабораторијска геомеханичка испитивања, укупно 10 м картирања, 

 лабораторијска геомеханичка испитивања на оптималном броју узорака (две 

комплетне анализе), 

 лабораторијска хемијска испитивања тла и подземне воде (1 узорак тла и 1 узорак 

подземне воде), у свему према ’’Правилнику о дозвољеним количинама опасних и 

штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њихових 

испитивања’’ (’’Службени гласник РС’’ бр. 23/94). 

 хидрогеолошко осматрање нивоа подземне воде, 

 израда Елабората о геотехничким условима изградње објеката у потребном броју 

примерака. 

За потребе израде ПГР-а, Елаборат геолошко-геотехничке документације треба да дефинише 

следеће:  

Текстуални део Елабората  

1. Природне карактеристике истражног простора: 

- Морфолошке и хидролошке одлике терена 

- Геолошка грађа терена 

- Хидрогеолошке одлике терена 

- Савремени геолошки процеси и појаве 

- Сеизмичност терена 

2. Инжењерскогеолошке одлике издвојених литотипова 

3. Инжњерскогеолошка рејонизација терена у обухвату Плана 

4. Геотехнички услови за изградњу: 

- Услови за извођење ископа 

- Препоруке за изградњу објеката 

- Препоруке за изградњу топловода 

- Препоруке за изградњу димњака 

- Препоруке за изградњу подземних резервоара 

- Екогеолошки услови  

- Концепција детаљних истраживања за потребе израде техничке документације 

Графички део Елабората  

1. Инжењерскогеолошка карта терена (са приказом свих бушотина из постојеће 

документације као и стубова новоизведених бушотина, литологије на површини терена, 

инжењерскогеолошке рејонизације, модела издвојених инжењерскогеолошких рејона и 

пратеће легенде) у размери ПГР-а; 

2. Инжењерскогеолошки профили терена;   

3. Геолошки профили изведених истражних радова. 

Документација Елабората 

1. Лабораторијска геомеханичка и хемијска испитивања 
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Укупан рок за реализацију предметних услуга не може бити дужи од 30 дана од дана 

обостраног потписивања уговора и добијања валидних геодетских подлога (топографија и 

катастар водова) и обухвата: 

- Рок за извршење свих потребних активности, 

- Рок за израду и достављање радне верзије геолошко-геотехничког елабората, 

- Рок за преглед радне верзије од стране Наручиоца, 

- Рок за поступање по примедбама, 

- Рок за достављање коначног геолошко-геотехничког елабората. 

Елаборат доставити у 3 примерка у аналогном и дигиталном облику (doc и dwg).  

Текстуални део елабората треба да буде написан ћириличном тастатуром, фонт Tahoma или 

Аriel. 

Графички део елабората треба да буде урађен у AutoCad програму (верзија до 2012), разврстан 

по лејерима на следећи начин: 

 

Назив лејера Боја Тип линије Дебљина линије 

Литолошка граница 36 continuous 0.3 

Литолошке ознаке white - - 

Хидрогеолошке ознаке blue continuous 0.2 

Егзогени процеси и појаве red continuous 0.2 

Инжењерскогеолошка рејонизација 106 continuous 0.7 

Бушотине white continuous 0.1 

ИГ пресеци терена white continuous 0.3 

                                                  

                                                    Понуђач М. П.                 _____________________________ 

                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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Партија 2. 
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Изради Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у 

Београду II фаза, I етапа - целина топлана ТО „Борча 3ʺ, приступило се на основу Одлуке о 

изради Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова системе даљинског грејања у 

Београду („Службени лист града Београдаʺ, број 49/09). 

Нацртом Плана обухваћен је део територије градске општине Палилула на локацији уз улицу 

Ратних војних инвалида и улицу ЈНА. 

Површина обухваћена Планом износи око 2 ha. 

Плански основ за израду Плана садржан је у Генералном урбанистичком плану Београда 

(„Службени лист града Београдаʺ, бр. 11/16). 

На предметном подручју планиране су површине следеће намене површина: 

1. Површине јавних намена 

- инфраструктурне површине (И) 

- мрежа саобраћајница 

 

2. Површине осталих намена 

- површине за становање (С2) 

 

На предметној локацији планира се: 

- Задржавање комплекса ТО „Борча 3ʺ у обухвату фактичког стања коришћења.  
Планирани пораст конзума грејног подручја ТО Борча до 2035 год износи до 8MW, са 
садашњих 27MW на будућих 35MW. 
Планира се да се средње уље за ложење као главни енергент у потпуности замени 
природним гасом, али да се као резервни енергент може ограничено користити у 
изузетним случајевима. Планира се уклањање постојећег резервоара од 2000m³, чиме ће 
се обезбедити додатни простор за изградњу нових објеката и постројења у функцији 
производње и дистрибуције топлотне енергије. Планирају се реконструкција, 
адаптација и доградња постојећих постројења и објеката. Предвиђа се уградња нових 
котловских јединица, економајзера, као и изградња постројења за хемијску припрему 
воде, МРС са пратећим инсталацијама и објектима, трејлера за ЦНГ и друге опреме. 
Планира се постављање привремених складишта опасног и неопасног отпада. 

- зона породичног становања у формираним градским блоковима у периферној зони 

града (С2). 

За потребе дефинисања геолошко-геотехничких услова у граници „Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I етапа – целина топлана ТО 

''Борча 3'', неопходно је извршити преглед постојеће геолошко-геотехничке документације и 

дефинисати степен истражености терена на простору обухвата Плана у његовој ближој и широј 

околини, на теренима исте или сличне геолошке грађе.  

 
постојеће 

(оријентационо) 
ново  

(разлика - оријентационо) 

укупно планирано     

(пост.+ново - 

оријентационо) 

БРГП ТО „Борча 3ʺ (m
2
) 1200 800 2000 

БРГП   становањa  (m
2
) 1.783 4.077 5.860 

Број запослених 23 - 23 

Број  станова  12 27 39 

Број становника 35 79 114 

Апроксимативна 

једновремена снага 
  Pј=Pj за 27 стана  

 

Планирани вид грејања     

снабдевање 

природним гасом и 

даљинско грејање 

Број телефонских 

прикључака 
  27 

 

Q средња дневна и 

пожарна потрошња воде 
  

 

Qср.дневна =0.4 l/s  

Q пожарно =10 l/s  
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За шири простор Плана изведен је велики број истражних радова за потребе израде геолошких 

документација за различите потребе и нивое планирања и пројектовања. Обзиром на 

удаљеност постојећих истраживања од предметне локације, резултати ранијих истраживања се 

могу користи само за сагледавање опште геолошке грађе терена и дефинисања оптималног 

обима и врста истраживања које је неопходно извести у циљу решавања постављене 

проблематике. 

У циљу дефинисања геотехничког модела терена неопходно извести нова истраживања у 

оквиру којих треба извести инжењерскогеолошко рекогносцирање терена, истражно бушење и 

лабораторијска испитивања. Истраживања терена и израду геолошко-геотехничке 

документације урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима 

(''Службени гласник РС'' бр. 101/15).  

Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда истражни 

простор припада Региону Б који обухвата алувијалне равни Саве и Дунава, односно 

инжењерскогеолошком рејону IIБ2.  

РЕЈОН IIБ2 - условно повољан терен. Инжењерскогеолошка својства ових терена условљавају 

извесна ограничења при урбанизацији простора. Овај рејон обухвата природне делове 

алувијалних равни изнад коте 72мнв. Коришћење ових терена при урбанизацији захтева 

потпуније дефинисање својстава терена у зони самог објекта у зависности од типа објекта и 

режима градње. 

Приповршински делови терена до дубине 4m изграђени су од глиновито-песковитих прашина, 

прашинастих пескова, подређено глиновитих-прашина. Пескови се јављају испод ових 

седимената, док шљунковити пескови залежу на дубини од 31-33m. Шљунковите глине се 

јављају на дубини од преко 30m. Седименти неогена се јављају на дубини од 31-35m. Ниво 

подземне воде је на дубини од 2- 4m од површине терена. 

Сеизмичке карактеристике предметне зоне неопходно је ускладити и дефинисати за повратни 

период од 475 година а у складу са Еurocode-ом. 

 

За израду геолошко-геотехничке документације – Елабората, неопходно је урадити: 

 анализу постојеће геолошко-геотехничке документације, 

 детаљно инжењерскогеолошко картирање терена у површини од око 2 ha 

 извођење истражних радова – истражно бушење, 3-6 истражних бушотина дубине 5-

10м, укупно 30м бушења, 

 детаљно инжењерскогеолошко картирање језгра са одабиром узорака за 

лабораторијска геомеханичка испитивања, укупно 30 м картирања, 

 лабораторијска геомеханичка испитивања на оптималном броју узорака (шест 

комплетних анализа), 

 лабораторијска хемијска испитивања тла и подземне воде (1 узорак тла и 1 узорак 

подземне воде), у свему према ’’Правилнику о дозвољеним количинама опасних и 

штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њихових 

испитивања’’ (’’Службени гласник РС’’ бр. 23/94). 

 хидрогеолошко осматрање нивоа подземне воде, 

 израда Елабората о геотехничким условима изградње објеката у потребном броју 

примерака. 

За потребе израде ПГР-а, Елаборат геолошко-геотехничке документације треба да дефинише 

следеће:  

Текстуални део Елабората  

1. Природне карактеристике истражног простора: 

- Морфолошке и хидролошке одлике терена 

- Геолошка грађа терена 

- Хидрогеолошке одлике терена 

- Савремени геолошки процеси и појаве 

- Сеизмичност терена 
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2. Инжењерскогеолошке одлике издвојених литотипова 

3. Инжњерскогеолошка рејонизација терена у обухвату Плана 

4. Геотехнички услови за изградњу: 

- Услови за извођење ископа; 

- Препоруке за изградњу објеката; 

- Препоруке за изградњу топловода; 

- Екогеолошки услови  

- Концепција детаљних истраживања за потребе израде техничке документације 

Графички део Елабората  

1.Инжењерскогеолошка карта терена (са приказом свих бушотина из постојеће 

документације као и стубова новоизведених бушотина, литологије на површини терена, 

инжењерскогеолошке рејонизације, модела издвојених инжењерскогеолошких рејона и 

пратеће легенде) у размери ПГР-а; 

2. Инжењерскогеолошки профили терена;   

3. Геолошки профили изведених истражних радова. 

Документација Елабората 

1. Лабораторијска геомеханичка и хемијска испитивања 

Укупан рок за реализацију предметних услуга не може бити дужи од 30 дана од дана 

обостраног потписивања уговора и добијања валидних геодетских подлога (топографија и 

катастар водова) и обухвата: 

- Рок за извршење свих потребних активности, 

- Рок за израду и достављање радне верзије геолошко-геотехничког елабората, 

- Рок за преглед радне верзије од стране Наручиоца, 

- Рок за поступање по примедбама, 

- Рок за достављање коначног геолошко-геотехничког елабората. 

Елаборат доставити у 3 примерка у аналогном и дигиталном облику (doc и dwg).  

Текстуални део елабората треба да буде написан ћириличном тастатуром, фонт Tahoma или 

Аriel. 

Графички део елабората треба да буде урађен у AutoCad програму (верзија до 2012), разврстан 

по лејерима на следећи начин: 

 

Назив лејера Боја Тип линије Дебљина линије 

Литолошка граница 36 continuous 0.3 

Литолошке ознаке white - - 

Хидрогеолошке ознаке blue continuous 0.2 

Егзогени процеси и појаве red continuous 0.2 

Инжењерскогеолошка рејонизација 106 continuous 0.7 

Бушотине white continuous 0.1 

ИГ пресеци терена white continuous 0.3 

 

                                                    Понуђач М. П.                 _____________________________ 

                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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Партија 3.  
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Изради Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у 

Београду - II фаза, I етапа – целина: топлана ТО „Церак“ и дистрибутивна топловодна мрежа 

дуж улице Патријарха Јоаникија, приступило се на основу Одлуке о изради Плана генералне 

регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду („Службени 

лист града Београдаʺ, број 49/09). 

Предметном Планом обухваћени су следећи елементи топловодне мреже и постројења: 

 траса магистралне топловодне мреже пречника Ø610.0/7.1/800 mm дуж Улице Патријарха 

Јоаникија и 

 комплекс постојеће топлане ТО“Церак“. 

Сви наведени топловоди се полажу подземно безканално, у предизоловане цеви уваљане у слој 

песка (минимално 1.0 м  од горње ивице цеви до површине тла).  

У оквиру комплекса топлане ТО“Церак“ због потреба побољшања енергетске ефикасности и 

заштите животне средине се планира реконструкција и модернизација постројења за 

производњу топлотне енергије. 

За потребе дефинисања геолошко-геотехничких услова у граници „Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I етапа – целина: топлана ТО 

„Церак“ и дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице Патријарха Јоаникија, неопходно је 

извршити преглед постојеће геолошко-геотехничке документације и дефинисати степен 

истражености терена на простору обухвата Плана у његовој ближој и широј околини, на 

теренима исте или сличне геолошке грађе.  

За шири простор Плана изведен је велики број истражних радова за потребе израде геолошких 

документација за различите потребе и нивое планирања и пројектовања. Обзиром на удаљеност 

постојећих истраживања од предметне локације, резултати ранијих истраживања се могу 

користи само за сагледавање опште геолошке грађе терена и дефинисања оптималног обима и 

врста истраживања које је неопходно извести у циљу решавања постављене проблематике. 

У циљу дефинисања геотехничког модела терена неопходно извести нова истраживања у 

оквиру којих треба извести инжењерскогеолошко картирање терена, истражно бушење и 

лабораторијска испитивања. Истраживања терена и израду геолошко-геотехничке 

документације урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима 

(''Службени гласник РС'' бр. 101/15).  

Простор обухваћен ПДР-ом, морфолошки посматрано, представља падину благог до средњег 

нагиба. Терен је у природним условима стабилан. Примарни морфолошки облици на овом 

терену, који су настали после повлачења језера, су накнадно замаскирани и ублажени 

таложењем релативно дебелог квартарног покривача. Данашња морфологија терена генерално 

је наслеђена од некадашњег преквартарног рељефа за чије формирање су од посебног значаја 

падински процеси, чији је резултат формирање различитих морфолошких облика и 

променљивих нагиба површине терена. 

Преко основних стенских маса које представљају седименти терцијарне старости, (кречњаци) 

исталожени су делувијани седименти квартарне старости (падински лесни делувијум и 

делувијалне прашинасте глине). Површински део терена је изграђен од антропогених наслага 

мале дебљине.  

Морфологија терена и сложеност геолошке грађе истражног простора, посебно литолошки 

састав, односно тип порозности појединих чланова, условили су и сложена хидрогеолошка 

својства терена.  

Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда истражни 

простор припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 

инжењерскогеолошким рејонима IА1 и IIА2.  

РЕЈОН IА1 - Овај рејон обухвата стабилне терене са нивоом подземне воде на дубини од преко 

5м. Са инжењерскогеолошког аспекта овакви терени су оцењени као најпогоднији за 

урбанизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без ограничења у коришћењу, а уз 

уважавање локалних инжењерскогеолошких карактеристика терена. 
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РЕЈОН IIА2 – условно повољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошка својства ових 

терена условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. Обухвата терене нагиба 5-

10
о
, локално и вертикалне, терене са нивоом подземне воде плићим од 5м и условно стабилне 

терене. Коришћење ових терена за урбанизацију условљава нивелационо прилагођавање 

природним условима, превентивне геотехничке мере заштите стабилности ископа и природних 

падина, контролисано дренирање подземних вода. 

Сеизмичке карактеристике предметне зоне неопходно је ускладити и дефинисати за повратни 

период од 475 година а у складу са Еurocode-ом. 

 

За израду геолошко-геотехничке документације – Елабората, неопходно је урадити: 

 анализу постојеће геолошко-геотехничке документације, 

 детаљно инжењерскогеолошко картирање терена у површини од око 12 ha 

 извођење истражних радова – истражно бушење, 5-10 истражних бушотина дубине 

5-10м, укупно 50м бушења, 

 детаљно инжењерскогеолошко картирање језгра са одабиром узорака за 

лабораторијска геомеханичка испитивања, укупно 50 м картирања, 

 лабораторијска геомеханичка испитивања на оптималном броју узорака (десет 

комплетних анализа), 

 лабораторијска хемијска испитивања тла и подземне воде (1 узорак тла и 1 узорак 

подземне воде), у свему према ’’Правилнику о дозвољеним количинама опасних и 

штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њихових 

испитивања’’ (’’Службени гласник РС’’ бр. 23/94). 

 хидрогеолошко осматрање нивоа подземне воде, 

 израда Елабората о геотехничким условима изградње објеката у потребном броју 

примерака. 

За потребе израде ПГР-а, Елаборат геолошко-геотехничке документације треба да дефинише 

следеће:  

Текстуални део Елабората  

1. Природне карактеристике истражног простора: 

- Морфолошке и хидролошке одлике терена 

- Геолошка грађа терена 

- Хидрогеолошке одлике терена 

- Савремени геолошки процеси и појаве 

- Сеизмичност терена 

2. Инжењерскогеолошке одлике издвојених литотипова 

3. Инжњерскогеолошка рејонизација терена у обухвату Плана 

4. Геотехнички услови за изградњу: 

- Услови за извођење ископа 

- Препоруке за изградњу објеката 

- Препоруке за изградњу топловода 

- Препоруке за изградњу димњака 

- Препоруке за изградњу подземних резервоара 

- Екогеолошки услови  

- Концепција детаљних истраживања за потребе израде техничке документације 

Графички део Елабората  

1.Инжењерскогеолошка карта терена (са приказом свих бушотина из постојеће 

документације као и стубова новоизведених бушотина, литологије на површини терена, 

инжењерскогеолошке рејонизације, модела издвојених инжењерскогеолошких рејона и 

пратеће легенде) у размери ПГР-а; 

2. Инжењерскогеолошки профили терена;   

3. Геолошки профили изведених истражних радова. 
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Документација Елабората 

1. Лабораторијска геомеханичка и хемијска испитивања 

Укупан рок за реализацију предметних услуга не може бити дужи од 30 дана од дана 

обостраног потписивања уговора и добијања валидних геодетских подлога (топографија и 

катастар водова) и обухвата: 

- Рок за извршење свих потребних активности, 

- Рок за израду и достављање радне верзије геолошко-геотехничког елабората, 

- Рок за преглед радне верзије од стране Наручиоца, 

- Рок за поступање по примедбама, 

- Рок за достављање коначног геолошко-геотехничког елабората. 

Елаборат доставити у 3 примерка у аналогном и дигиталном облику (doc и dwg).  

Текстуални део елабората треба да буде написан ћириличном тастатуром, фонт Tahoma или 

Аriel. 

Графички део елабората треба да буде урађен у AutoCad програму (верзија до 2012), разврстан 

по лејерима на следећи начин: 

 

Назив лејера Боја Тип линије Дебљина линије 

Литолошка граница 36 continuous 0.3 

Литолошке ознаке white - - 

Хидрогеолошке ознаке blue continuous 0.2 

Егзогени процеси и појаве red continuous 0.2 

Инжењерскогеолошка рејонизација 106 continuous 0.7 

Бушотине white continuous 0.1 

ИГ пресеци терена white continuous 0.3 

 

 

                                                    Понуђач М. П.                 _____________________________ 

                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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Партија 4. 
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Изради Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у 

Београду - II фаза, I етапа – целина: топлана ТО „Миријевоʺ, приступило се на основу Одлуке о 

изради Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у 

Београду („Службени лист града Београдаʺ, број 49/09). 

Нацртом Плана обухваћен је део територије градске општине Звездара на локацији између 

улица: Раблеове, Миријевски венац и Војина Ђурашиновића Костје.  

Површина обухваћена Планом износи око 1,16 ha. 

Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског 

подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд („Службени лист града 

Београда“, бр.20/16, 97/16 и 69/17), у даљем тексту ПГР Београда. 

На основу смерница за спровођење ПГР Београда предметна локација се спроводи на основу 

важећих планова (Регулациони план насеља Миријево, Службени лист града Београда бр. 

20/02, у даљем тексту: Регулациони план). 

Регулациони план не садржи довољно елемената за формирање комплекса топлане „Миријево“. 

На предметном подручју планирана је површина јавне намене - инфраструктурни објекти и 

комплекси (И). 

 

Постојеће стање :  

У оквиру комплекса ТО „Миријево“ изведени су следећи објекти: 

1. Главни погонски објекат (производња и дистрибуција топлотне енергије); 

2. Димњак; 

3. Резервоарски простор; 

4. Пратеће делатности (пословно/административни део, складишта, радионице, итд); 

5. Мерно-регулациона станица (МРС); 

6. Трафостаница ТС 10кV и 

7. Портирница. 

Погонски објекат ТО „Миријево“ има два вреловодна котла капацитета 58 MW и два помоћна 

парна котла капацитета 2 х 5 t/h.  

Топлана снабдева топлотном енергијом потрошаче укупне грејне површине 716.297m
2
 односно 

инсталисане снаге за грејање 75.846,798 kW. 

Вреловодни котлови као основно гориво користе природни гас а као резервно средње уље за 

ложење – мазут. Котлови су директно повезани на дистрибутивну мрежу.  

Топлана је прикључена на јавне саобраћајнице, градску водоводну и канализациону мрежу, 

електродистрибутивну мрежу, гасну мрежу и мрежу ПТТ. 

Планирано стање: 

Планирани пораст конзума грејног подручја ТО „Миријево“ до 2035. год. процењује се на 

75MW (постојећи конзум плус прираст - 150MW). 

Планира се изградња нових и реконструкција, адаптација и доградња постојећих постројења и 

објеката (изградња нове измењивачке станице за топловод од депоније у Винчи, економајзера, 

димњака, итд). 

Планира се задржавање постојећег улаза – капије у комплекс топлане који служи за улаз возила 

и допремање енергената. Паркирање службених возила решити у оквиру комплекса топлане, а 

паркирање осталих возила предвидети ван комплекса. Број запослених је 35, са радом у 

сменама. 

Планира се постављање привремених складишта опасног и неопасног отпада. 

Планира се задржавање постојећих зелених површина као и постојећих дендролошких форми, 

подизање заштитних ограда и баријера против ширења буке ка суседним објектима и 

парцелама, итд. 
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Збирна табела са подацима потреба за комуналну инфраструктуру : 

 

За потребе дефинисања геолошко-геотехничких услова у граници „Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I етапа – целина топлана ТО 

''Миријево'', неопходно је извршити преглед постојеће геолошко-геотехничке документације и 

дефинисати степен истражености терена на простору обухвата Плана у његовој ближој и широј 

околини, на теренима исте или сличне геолошке грађе.  

За шири простор Плана изведен је велики број истражних радова за потребе израде геолошких 

документација за различите потребе и нивое планирања и пројектовања. Обзиром на удаљеност 

постојећих истраживања од предметне локације, резултати ранијих истраживања се могу 

користи само за сагледавање опште геолошке грађе терена и дефинисања оптималног обима и 

врста истраживања које је неопходно извести у циљу решавања постављене проблематике. 

У циљу дефинисања геотехничког модела терена неопходно извести нова истраживања у 

оквиру којих треба извести инжењерскогеолошко картирање терена, истражно бушење и 

лабораторијска испитивања. Истраживања терена и израду геолошко-геотехничке 

документације урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима 

(''Службени гласник РС'' бр. 101/15).  

Истражни простор представља геоморфолошки комплекс обликован под утицајем већег броја 

смењених и активних морфолошких процеса. Данашњи изглед терена наслеђен је од 

некадашњег иницијалног преквартарног рељефа. Наиме, претпоставља се да је још тада 

постојала долина која се пружала приближно истим правцем којим данас тече Миријевски 

поток. Главну морфолошку дефиницију терен је задобио у квартару, узајамним деловањем 

падинских процеса - пролувијалног, делувијалног и колувијалног, чија је активност и данас 

присутна. Завршни печат савременом рељефу дала је техногена активност, изражена кроз 

обимне земљане радове предузете у току интензивне урбанизације. Главно морфолошко 

обележје простора представљају изворишна челенка Миријевског потока и његове долинске 

стране. 

Основу терена чине лапоровито-песковите наслаге сармата. Ови седименти прекривени су 

поточним, односно пролувијалним наносом Миријевског потока, као и делувијалним и 

делувијално-пролувијалним наслагама. Ниво подземне воде је највиши у пролувијалним 

седиментима и може се наћи и на дубини мањој од 1м.  

 

Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда истражни 

простор припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 

инжењерскогеолошким рејонима IIА2 и IIА3.  

РЕЈОН IIА2 – условно повољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошка својства ових 

терена условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. Овај рејон обухвата 

терене нагиба 5-10
о
, локално и вертикалне, терене са нивоом подземне воде мањим од 5м и 

условно стабилне терене. 

 
постојеће 

(оријентационо) 

ново  

(разлика - 

оријентационо) 

укупно планирано     

(пост.+ново - 

оријентационо) 

БРГП ТО „Миријевоʺ 

(m
2
) 

1400 600 2000 

Број запослених 35 - 35 

Апроксимативна 

једновремена снага 
  Pј= 500,00 kW 

 

Број телефонских 

прикључака 
 1 

 
1 

Планирани вид грејања     
снабдевање природним 

гасом преко МРС  

Q средња дневна и 

пожарна потрошња воде 
  

 

Qср.дневна = 0.5 l/s  

Q пожарно = 10 l/s  
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Коришћење ових терена за урбанизацију условљава нивелационо прилагођавање природним 

условима, превентивне геотехничке мере заштите стабилности ископа и природних падина, 

контролисано дренирање подземних вода. 

РЕЈОН IIА3 – условно повољан терен за урбанизацију. Обухвата заравњене терене уз водотоке. 

Инжењерскогеолошки услови захтевају примену одређених геотехничких мелиоративних мера, 

као што су регулисање водотока, насипање, израда дренажних система, разних врста 

побољшања тла, избор адекватног начина фундирања. 

Сеизмичке карактеристике предметне зоне неопходно је ускладити и дефинисати за повратни 

период од 475 година а у складу са Еurocode-ом. 

За израду геолошко-геотехничке документације – Елабората, неопходно је урадити: 

 анализу постојеће геолошко-геотехничке документације, 

 детаљно инжењерскогеолошко картирање терена у површини од око 1.16 ha 

 извођење истражних радова – истражно бушење, 3-6 истражних бушотина дубине 5-

10м, укупно 30м бушења, 

 детаљно инжењерскогеолошко картирање језгра са одабиром узорака за 

лабораторијска геомеханичка испитивања, укупно 30 м картирања, 

 лабораторијска геомеханичка испитивања на оптималном броју узорака (шест 

комплетних анализа), 

 лабораторијска хемијска испитивања тла и подземне воде (1 узорак тла и 1 узорак 

подземне воде), у свему према ’’Правилнику о дозвољеним количинама опасних и 

штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њихових 

испитивања’’ (’’Службени гласник РС’’ бр. 23/94). 

 хидрогеолошко осматрање нивоа подземне воде, 

 израда Елабората о геотехничким условима изградње објеката у потребном броју 

примерака. 

За потребе израде ПГР-а, Елаборат геолошко-геотехничке документације треба да дефинише 

следеће:  

Текстуални део Елабората  

1. Природне карактеристике истражног простора: 

- Морфолошке и хидролошке одлике терена 

- Геолошка грађа терена 

- Хидрогеолошке одлике терена 

- Савремени геолошки процеси и појаве 

- Сеизмичност терена 

2. Инжењерскогеолошке одлике издвојених литотипова 

3. Инжњерскогеолошка рејонизација терена у обухвату Плана 

4. Геотехнички услови за изградњу: 

- Услови за извођење ископа 

- Препоруке за изградњу објеката 

- Препоруке за изградњу топловода 

- Препоруке за изградњу димњака 

- Препоруке за изградњу подземних резервоара 

- Екогеолошки услови  

- Концепција детаљних истраживања за потребе израде техничке документације 

Графички део Елабората  

1.Инжењерскогеолошка карта терена (са приказом свих бушотина из постојеће 

документације као и стубова новоизведених бушотина, литологије на површини терена, 

инжењерскогеолошке рејонизације, модела издвојених инжењерскогеолошких рејона и 

пратеће легенде) у размери ПГР-а; 

2. Инжењерскогеолошки профили терена;   

3. Геолошки профили изведених истражних радова. 
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Документација Елабората 

1. Лабораторијска геомеханичка и хемијска испитивања 

Укупан рок за реализацију предметних услуга не може бити дужи од 30 дана од дана 

обостраног потписивања уговора и добијања валидних геодетских подлога (топографија и 

катастар водова) и обухвата: 

- Рок за извршење свих потребних активности, 

- Рок за израду и достављање радне верзије геолошко-геотехничког елабората, 

- Рок за преглед радне верзије од стране Наручиоца, 

- Рок за поступање по примедбама, 

- Рок за достављање коначног геолошко-геотехничког елабората. 

Елаборат доставити у 3 примерка у аналогном и дигиталном облику (doc и dwg).  

Текстуални део елабората треба да буде написан ћириличном тастатуром, фонт Tahoma или 

Аriel. 

Графички део елабората треба да буде урађен у AutoCad програму (верзија до 2012), разврстан 

по лејерима на следећи начин: 

 

Назив лејера Боја Тип линије Дебљина линије 

Литолошка граница 36 continuous 0.3 

Литолошке ознаке white - - 

Хидрогеолошке ознаке blue continuous 0.2 

Егзогени процеси и појаве red continuous 0.2 

Инжењерскогеолошка рејонизација 106 continuous 0.7 

Бушотине white continuous 0.1 

ИГ пресеци терена white continuous 0.3 

 

                                            Понуђач М. П.                 _____________________________ 

                                                    (потпис овлашћеног лица) 
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Изради Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у 

Београду II фаза I етапа - целина топлана ТО „Ресникʺ, приступило се на основу Одлуке о 

изради Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у 

Београду („Службени лист града Београдаʺ, број 49/09). 

Нацртом Плана обухваћен је део територије градске општине Раковица на локацији уз улице 

Милана Бартоша и Брестовачке. 

Површина обухваћена Планом износи око 0,29 ha. 

Плански основ за израду Плана садржан је у  Генералном урбанистичком плану Београда 

(„Службени лист града Београдаʺ, бр. 11/16). 

На предметном подручју планиране су површине следеће намене површина: 

1. Површине јавних намена 

- инфраструктурне површине (И) 

- мрежа саобраћајница 

На предметној локацији планира се задржавање комплекса ТО „Ресникʺ у обухвату фактичког 

стања коришћења. 

Постојеће стање :  

У оквиру комплекса ТО“Ресник“ изведени су следећи објекти: 

1. Главни погонски објекат (производња и дистрибуција топлотне енергије); 

2. Димњак; 

3. Резервоарски простор; 

4. Пратеће делатности (пословно/административни део ,складишта, радионице, итд); 

5. Трафостаноца ТС 10кV и 

6. Портирница. 

 

Постојећи топлотни извор ТО “Ресник“ у погону има две активне вреловодне котловске 

јединице инсталисане снаге 2х5,8 MW. Котларница снабдева потрошаче топлотном енергијом 

за грејање укупне грејне површине 55.327 m
2
 односно топлотног капацитета 5,912 MW. Као 

основно гориво користи средње уље за ложење – мазут.  

ТO „Ресник“ је прикључена на јавне саобраћајнице, градску водоводну и канализациону мрежу, 

електродистрибутивну мрежу и мрежу ПТТ. До комплекса КО Ресник је изведен  

полиетиленски гасовод димензија DN100 и притиска 4 bar, са циљем да се изврши супституција 

мазута гасовитим горивом. 

 

Планирано стање: 

Планира се да се средње уље за ложење – мазут као основни енергент потпуно замени 

природним гасом, а да се као помоћно гориво, у изузетним случајевима када главни енергент 

није доступан у довољној количини, користи лако уље за ложење.  

Планира се реконструкција, адаптација и доградња постојећих постројења и објеката (замена 

котлова са реконструкцијом објекaта, изградња новог димњака, изградња мерно регулационе 

станице (МРС), уградња економајзера, реконструкција и модернизација постојења за ХПВ, 

итд). 
У оквиру пратећих делатности, планира се измештање постојећег резервоара средњег уља за 
ложење - мазута из простора у коме се раније складиштио угаљ и реконструкција и адаптација 
постојећег објекта. Планира се да нови резервоар за лако уље за ложење буде смештен 
подземно на платоу који ће се добити реконструкцијом објекта бивше угљаре. 
Планира се смештање привремених мобилних складишта за одлагање опасних и неопасних 
материја. 
У оквиру зеленила у комплексу ТО “Ресник“ планира се задржавање постојећих зелених 

површина, подизање заштитних ограда и баријера против ширења буке ка суседним парцелама, 

итд. 

Планира се задржавање постојећих капија за улаз/излаз у комплекс топлане и постојећег 

саобраћајног решења (противпожарни пут) у самом комплексу. Паркирање службених возила 

унутар комплекса се одвија тако да се не угрожава сигурност и безбедност, производњу 
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топлотне енергије, приступ објектима и опреми, довоз и одвоз цистерни за енергенте. 

Паркирање осталих возила се предвиђа ван комплекса (број запослених је 4, са радом у 

сменама). 

 

Збирна табела са подацима потреба за комуналну инфраструктуру: 

 

За потребе дефинисања геолошко-геотехничких услова у граници „Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I етапа – целина топлана ТО 

''Ресник'', неопходно је извршити преглед постојеће геолошко-геотехничке документације и 

дефинисати степен истражености терена на простору обухвата Плана у његовој ближој и широј 

околини, на теренима исте или сличне геолошке грађе.  

За шири простор Плана изведен је велики број истражних радова за потребе израде геолошких 

документација за различите потребе и нивое планирања и пројектовања. Обзиром на удаљеност 

постојећих истраживања од предметне локације, резултати ранијих истраживања се могу 

користи само за сагледавање опште геолошке грађе терена и дефинисања оптималног обима и 

врста истраживања које је неопходно извести у циљу решавања постављене проблематике. 

У циљу дефинисања геотехничког модела терена неопходно извести нова истраживања у 

оквиру којих треба извести инжењерскогеолошко картирање терена, истражно бушење и 

лабораторијска испитивања. Истраживања терена и израду геолошко-геотехничке 

документације урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима 

(''Службени гласник РС'' бр. 101/15).  

Данашња морфологија терена ширег простора обухваћеног ПГР-ом генерално је наслеђена од 

некадашњег преквартарног рељефа за чије формирање су од посебног значаја падински 

процеси, пре свега делувијални, пролувијални и колувијални процеси, чији је резултат 

формирање различитих морфолошких облика и променљивих нагиба површине терена.  

Приповршинске, а уједно и хипсометријски највише делове терена, покривају релативно танке 

квартарне лесолике наслаге. Остале падинске делове терена у приповршинској зони изграђују 

делувијалне и делувијално-пролувијалне наслаге. Дубље делове терена изграђују различити 

комплекси миоценских и плиоценских наслага.  

Ниво подземне воде је променљив и регистрован је на дубини од преко 5m.  

Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда истражни 

простор припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 

инжењерскогеолошким рејонима IА1 и IIА2.  

РЕЈОН IА1 - Овај рејон обухвата стабилне терене са нивоом подземне воде на дубини од преко 

5м. Са инжењерскогеолошког аспекта овакви терени су оцењени као најпогоднији за 

урбанизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без ограничења у коришћењу, а уз 

уважавање локалних инжењерскогеолошких карактеристика терена. 

 

 
постојеће 

(оријентационо) 

ново 

(разлика - 

оријентационо) 

укупно планирано     

(пост.+ново - 

оријентационо) 

БРГП ТО „Ресникʺ (m
2
) 920 0 920 

Број запослених 4 - 4 

Апроксимативна 

једновремена снага  
Pј= 540,00 kW 

 

Број телефонских 

прикључака 
1 

 
1 

Планирани вид грејања 
  

снабдевање природним 

гасом преко МРС 

капацитета: Bh=1500m/h 

Q средња дневна и 

пожарна потрошња воде   

Qср.дневна = 2.5 l/s 

Q пожарно = 10 l/s 
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РЕЈОН IIА2 – условно повољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошка својства ових 

терена условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. Обухвата терене нагиба 5-

10
о
, локално и вертикалне, терене са нивоом подземне воде плићим од 5м и условно стабилне 

терене. Коришћење ових терена за урбанизацију условљава нивелационо прилагођавање 

природним условима, превентивне геотехничке мере заштите стабилности ископа и природних 

падина, контролисано дренирање подземних вода. 

Сеизмичке карактеристике предметне зоне неопходно је ускладити и дефинисати за повратни 

период од 475 година а у складу са Еurocode-ом. 

За израду геолошко-геотехничке документације – Елабората, неопходно је урадити: 

 анализу постојеће геолошко-геотехничке документације, 

 детаљно инжењерскогеолошко картирање терена у површини од око 0.29 ha 

 извођење истражних радова – истражно бушење, 3-6 истражних бушотина дубине 5-

10м, укупно 30м бушења, 

 детаљно инжењерскогеолошко картирање језгра са одабиром узорака за 

лабораторијска геомеханичка испитивања, укупно 30 м картирања, 

 лабораторијска геомеханичка испитивања на оптималном броју узорака (шест 

комплетних анализа), 

 лабораторијска хемијска испитивања тла и подземне воде (1 узорак тла и 1 узорак 

подземне воде), у свему према ’’Правилнику о дозвољеним количинама опасних и 

штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њихових 

испитивања’’ (’’Службени гласник РС’’ бр. 23/94). 

 хидрогеолошко осматрање нивоа подземне воде, 

 израда Елабората о геотехничким условима изградње објеката у потребном броју 

примерака. 

 

За потребе израде ПГР-а, Елаборат геолошко-геотехничке документације треба да дефинише 

следеће:  

Текстуални део Елабората  

1. Природне карактеристике истражног простора: 

- Морфолошке и хидролошке одлике терена 

- Геолошка грађа терена 

- Хидрогеолошке одлике терена 

- Савремени геолошки процеси и појаве 

- Сеизмичност терена 

2. Инжењерскогеолошке одлике издвојених литотипова 

3. Инжњерскогеолошка рејонизација терена у обухвату Плана 

4. Геотехнички услови за изградњу: 

- Услови за извођење ископа 

- Препоруке за изградњу објеката 

- Препоруке за изградњу топловода 

- Препоруке за изградњу димњака 

- Препоруке за изградњу подземних резервоара 

- Екогеолошки услови  

- Концепција детаљних истраживања за потребе израде техничке документације 

Графички део Елабората  

1. Инжењерскогеолошка карта терена (са приказом свих бушотина из постојеће 

документације као и стубова новоизведених бушотина, литологије на површини терена, 

инжењерскогеолошке рејонизације, модела издвојених инжењерскогеолошких рејона и 

пратеће легенде) у размери ПГР-а; 

2. Инжењерскогеолошки профили терена;   

3. Геолошки профили изведених истражних радова. 
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Документација Елабората 

1. Лабораторијска геомеханичка и хемијска испитивања 

Укупан рок за реализацију предметних услуга не може бити дужи од 30 дана од дана 

обостраног потписивања уговора и добијања валидних геодетских подлога (топографија и 

катастар водова) и обухвата: 

- Рок за извршење свих потребних активности, 

- Рок за израду и достављање радне верзије геолошко-геотехничког елабората, 

- Рок за преглед радне верзије од стране Наручиоца, 

- Рок за поступање по примедбама, 

- Рок за достављање коначног геолошко-геотехничког елабората. 

Елаборат доставити у 3 примерка у аналогном и дигиталном облику (doc и dwg).  

Текстуални део елабората треба да буде написан ћириличном тастатуром, фонт Tahoma или 

Аriel. 

Графички део елабората треба да буде урађен у AutoCad програму (верзија до 2012), разврстан 

по лејерима на следећи начин: 

 

Назив лејера Боја Тип линије Дебљина линије 

Литолошка граница 36 continuous 0.3 

Литолошке ознаке white - - 

Хидрогеолошке ознаке blue continuous 0.2 

Егзогени процеси и појаве red continuous 0.2 

Инжењерскогеолошка рејонизација 106 continuous 0.7 

Бушотине white continuous 0.1 

ИГ пресеци терена white continuous 0.3 

 

                                                  Понуђач М. П.                 _____________________________ 

                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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IV  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 (за сваку од партија) 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 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); 

4. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке (за сваку од партија) има понуђач 

који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. 

Закона, и то: 

- Да располаже кадровским и пословним капацитетом:  

1. Најмање два запослена дипл.инжењера  геолошке струке са  лиценцама 391                           

(у  складу са  Законом о  рударству и геолошким истраживањима“ Службени  лист“ 

РС 101/15);  

2. регистрацију  фирме за ову  врсту делатности. 

 

- Да располаже техничким капацитетом: 

1. бушећa гранитурa; 

2. акредитовану  геомеханичку  лабораторију  

3. лиценциране софтвере за геостатичке прорачуне.   

4. лиценцирани легалан оперативни систем и лиценциране софтвере који ће се 

користити за израду документације (doc, xls и dwg формати).  

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)  и став 2. 

Закона. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако 

је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке 

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)  и став 2. Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, (дозвола надлежног 

органа), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке (за сваку од партија), 

правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 

надлежног привредног суда; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ не може 

бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

4) изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. Уколико понуду подноси група 

понуђача или се подноси понуда са ангажовањем подизвођача образац бр.XI (изјава о 

поштовању прописа) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом, а у случају ангажовања подизвођача мора бити 

потписана и од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.  

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке (за сваку од партија), 

предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

4) изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. Уколико понуду подноси група 

понуђача или се подноси понуда са ангажовањем подизвођача образац бр.XI (изјава о 

поштовању прописа) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом, а у случају ангажовања подизвођача мора бити 

потписана и од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.  

 

Понуђач испуњеност додатних услова (за сваку од партија) доказује на следећи начин: 

1. Да располаже кадровским капацитетом и пословним капацитетом: 

- достављањем лиценце ИКС 391 са потврдом о важности исте, уговора о раду и обрасца 

пријаве на обавезно осигурање за најмање два дипл.инжењера геолошке струке. 
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- достављањем извода из АПР-а или другог доказа да је регистрован за обављање делатности 

из предмета јавне набавке. 

 

2. Да располаже техничким капацитетом: 

- достављањем пописне листе из које се може утврдити да понуђач поседује бушећу 

гранитуру. 

-      достављањем сертификата о акредитацији за геомеханичку лабораторију издатом од 

стране акредитационог тела Србије са обимом акредитације. 

- достављањем уговора о набавци, рачуна и сл. за набавку лиценцираних софтвера за 

геостатичке прорачуне.   

- достављањем уговора о набавци, рачуна и сл. за набавку лиценцираног оперативног 

система и лиценциране софтвере који ће се користити за израду документације (doc, xls 

и dwg формати). 

Понуђач испуњеност додатних услова доказује достављањем потписаног и печатом овереног 

Обрасца изјаве о испуњавању додатних услова из члана 76. Закона – део XIII Kонкурсне 

документације.  

Уколико се понуда подноси за више партија докази о испуњености обавезних и додатних 

услова важе за све партије. 

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача захтева 

достављање доказа о испуњености додатних услова. 

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 који је уписан у регистар понуђача, а  који се води при Агенцији за привредне 

регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, у ком случају прилаже доказ да је уписан у наведени 

Регистар понуђача. 

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. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

Понуда, сва документа уз понуду и сва коресподенција између понуђача и наручиоца  мора 

бити на српском језику.  

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач који подноси понуду која обухвата више партија понуду подноси у једној коверти. 

Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште,                        

у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу 

понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева 

бр.30, са назнаком „Понуда за јавну набавку услуге –  геолошке подлоге за потребе израде  

Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II 

фаза, I етапа бр.04/2018, Партије: __________ (навести број партије/а 1 – 5) – НЕ 

ОТВАРАТИ.“ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  

до  11.04.2018. године до 13,00 часова. 

Уколико понуда није затворена, запечаћена и обележена на захтеван начин, наручилац није 

одговоран за преурањено отварање понуда или за њене евентуалне недостатке. Наручилац 

ће, по пријему одређене понуде, на коверти, 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. 

При изради понуде понуђач се мора придржавати захтева и услова из конкурсне 

документације, позива за подношење понуда и Закона. Пропуст у достављању тражених 

информација или доказа је на одговорност понуђача и може резултирати одбијањем понуде 

као неприхватљиве. Није дозвољено достављање понуде електронским путем. 

Понуда мора бити сачињена у папирној форми, са свим елементима и обрасцима из 

конкурсне документације. Увид и преузимање конкурсне документације врши се  лично на 

адреси Наручиоца, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: 

www.urbel.com – О нама - јавне набавке. Приликом израде понуде понуђач не сме мењати и 

надопуњавати текст конкурсне документације. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

Понуда се састоји из: 

- Доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама;  

- Потписаног пројектног задатка део III Конкурсне документације 

- Образаца од VI до XIII 

- Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају јасно и недвосмислено, читко - штампаним словима, 

неизбрисивим мастилом, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.  

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи, речи писане преко   

других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио, у ком 

случају ће такве исправке остати видљиве и бити оверене парафом  овлашћеног лица које је 

потписало понуду и печатом понуђача. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

file:///C:/Users/vesna.tahov/AppData/Local/Microsoft/Desktop/www.urbel.com
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Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају неблаговремено 

поднете понуде и одустајања понуђача од понуде у року за подношење понуда.  

 

3.  ПАРТИЈЕ 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну партију. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само 

на одређену партију. 

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се 

може оцењивати за сваку партију посебно.  

Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају 

бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 

примерку за обе партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Урбанистички завод Београд 

ЈУП , Београд, Палмотићева бр.30 са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга –  геолошке подлоге за потребе израде  Планa 

генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I 

етапа ЈН бр.04/2018 Партија/е _______ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга –  геолошке подлоге за потребе израде  Планa 

генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I 

етапа ЈН бр.04/2018 Партија/е _______ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга –  геолошке подлоге за потребе израде  Планa 

генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I 

етапа ЈН бр.04/2018 Партија/е _______ - НЕ ОТВАРАТИ”    или 

„Измена и допуна јавну набавку услуга геолошке подлоге за потребе израде  Планa 

генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I 

етапа ЈН бр.04/2018 Партија/е _______ - НЕ ОТВАРАТИ” ”. 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

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

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду која мора да обухвати најмање једну партију.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

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

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

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

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум сачињен на обрасцу XII Конкурсне документације. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

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

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
Нема плаћања аванса.  

Наручилац ће извршиоцу платити обављене услуге у року не дужем од 45 дана од дана 

пријема и овере рачуна код наручиоца, о извршеној услузи.  

Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 

важења понуде на може мењати понуду. 

 

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

ПОНУДИ 

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

свим трошковима (трошкови овере, испоруке и сл.) 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 накнадно мењати. 

Цена се у понуди уписује бројкама.  

Понуђач је дужан уписати укупну цену за сваку позицију, као и укупну цену понуђене 

услуге, на начин како је то одређено у приложеним обрасцима понуде и обрасцу структуре 

цене. Ако понуђач није обвезник ПДВ или је предмет набавке ослобођен ПДВ у колони 

предвиђеној за упис цене са ПДВ, уписује се исти износ као у колони предвиђеној за упис 

нето цене, а колона предвиђена за упис ПДВ оставља се празна.  

Уколико је понуђена укупна цена већа од процењене вредности јавне набавке (партије), 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива.   

 

11. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА  
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена 

је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива 

сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако 

наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, од понуђача ће захтевати 

детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито 

наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, 
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у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење 

уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди. 

 

12. 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 називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу 

благовремено добити исправни подаци о:  

Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), 

адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 

Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт 

телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским 

обавезама које администрирају ови органи;  

Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 

(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса 

Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.merz.gov.rs, адреса 

Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса 

Агенције: www.sepa.gov.rs;  

Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: 

www.minrzs.gov.rs.  

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 90 дана од дана 

отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор 

не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

У случају да понуђач подноси понуду за више партија, уз понуду може да приложи једну 

меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и 

меницу за сваку партију посебно. 

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у обавези да у року 

од 7 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за 

добро извршење посла, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у 

регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на 

Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, у износу од 10% од 

уговорене вредности, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење уговорене обавезе.  

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о 

платним услугама.  

http://www.minrzs.gov.rs/
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Саставни део Конкурсне документације је Изјава којом се понуђач обавезује да ће, у случају 

доделе уговора, доставити средство финансијског обезбеђења предвиђено у Конкурсној 

документацији. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail Vladimir.Vujicic@urbel.com или факсом на бр.011-333-1-550] 

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

а може и да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

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, ЈН бр.04/2018.“ 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од 

понуђача, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 

93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 

СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде за сваку од партија ће се извршити применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Услучају да две или више понуде садрже исту цену у нето износу (која је уједно и 

најповољнија), биће изабрана као најповољнија понуда понуђача који је понудио краћи 

укупан рок за реализацију предметне услуге. Уколико ни након примене горе наведеног 

mailto:Vladimir.Vujicic@urbel.com
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резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће 

уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено 

обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 

путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 

понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 

понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 

величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 

папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 

жреба. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.  

  

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 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 доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

Vladimir.Vujicic@urbel.com или факсом на бр.011-333-1-550 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  седам 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.  

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 десет дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

 

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, 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, у свему у складу 

са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

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

Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Партија 1 

Понуда бр.________________ од __________________ за јавну набавку услуге – Геолошко-

геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова 

система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од 

Паштровићеве и Кировљеве улице до топлане ТО „Баново брдо“ са комплексом топлане ТО 

„Баново брдо“: 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон/телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

Понуђач је уписан у регистар понуђача при АПР ДА   или   НЕ                

(заокружити) 

Укупна цена у нето износу (РСД) 

 
 

Укупан рок за реализацију предметне услуге, израду и 

предају геолошко-геотехничког елабората  

_______дана од дана обостраног 

потписивања уговора и добијања 

валидних геодетских подлога 

(топографија и катастар водова) не 

може бити дужи од 30 дана  

Рок важења понуда (не може бити краћи од 90 дана од 

дана отварања понуда) 

________ дана од дана 

отварања понуда 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

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

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

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

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

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

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

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

и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

 Оквирна 

површина 

Услуга Цена у РСД 

(нето) 

Геолошко-геотехничке 

услуге за потребе израде 

Планa генералне 

регулације за изградњу 

објекта и водова система 

даљинског грејања у 

Београду - II фаза, I етапа – 

дистрибутивна топловодна 

мрежа од Паштровићеве и 

Кировљеве улице до 

топлане ТО „Баново брдо“ 

са комплексом топлане ТО 

„Баново брдо“ 

5 ha 
Израда геолошко-геотехничког 

елабората 
 

Укупна цена нето   

ПДВ (20%)  

Укупно са ПДВ-ом   

                                                                                      

 

                                                                Понуђач 

 

 

             М. П. _____________________________ 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни (све колоне), 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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Партија 2 

Понуда бр.________________ од __________________ за јавну набавку услуге – Геолошко-

геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова 

система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина топлана ТО “Борча 3'': 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон/телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

Понуђач је уписан у регистар понуђача при АПР ДА   или   НЕ                

(заокружити) 

Укупна цена у нето износу (РСД) 

 
 

Укупан рок за реализацију предметне услуге, израду и 

предају геолошко-геотехничког елабората  

_______дана од дана обостраног 

потписивања уговора и добијања 

валидних геодетских подлога 

(топографија и катастар водова) не 

може бити дужи од 30 дана 

Рок важења понуда (не може бити краћи од 90 дана од 

дана отварања понуда) 

________ дана од дана 

отварања понуда 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

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

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

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

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

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

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

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

и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

 Оквирна 

површина 

Услуга Цена у РСД 

(нето) 

Геолошко-геотехничке 

услуге за потребе израде 

Планa генералне 

регулације за изградњу 

објекта и водова система 

даљинског грејања у 

Београду - II фаза, I етапа – 

целина топлана ТО “Борча 

3'' 

2 ha 
Израда геолошко-геотехничког 

елабората 
 

Укупна цена нето   

ПДВ (20%)  

Укупно са ПДВ-ом   

                                                                                      

 

                                                                Понуђач 

 

 

             М. П. _____________________________ 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни (све колоне), 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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Партија 3 

Понуда бр.________________ од __________________ за јавну набавку услуге – Геолошко-

геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова 

система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина: топлана ТО „Церак“ и 

дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице Патријарха Јоаникија: 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон/телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

Понуђач је уписан у регистар понуђача при АПР ДА   или   НЕ                

(заокружити) 

Укупна цена у нето износу (РСД) 

 
 

Укупан рок за реализацију предметне услуге, израду и 

предају геолошко-геотехничког елабората  

_______дана од дана обостраног 

потписивања уговора и добијања 

валидних геодетских подлога 

(топографија и катастар водова) не 

може бити дужи од 30 дана 

Рок важења понуда (не може бити краћи од 90 дана од 

дана отварања понуда) 

________ дана од дана 

отварања понуда 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

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

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

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

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

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

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

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

и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

 Оквирна 

површина 

Услуга Цена у РСД 

(нето) 

Геолошко-геотехничке 

услуге за потребе израде 

Планa генералне 

регулације за изградњу 

објекта и водова система 

даљинског грејања у 

Београду - II фаза, I етапа – 

целина: топлана ТО 

„Церак“ и дистрибутивна 

топловодна мрежа дуж 

улице Патријарха Јоаникија 

12 ha 
Израда геолошко-геотехничког 

елабората 
 

Укупна цена нето   

ПДВ (20%)  

Укупно са ПДВ-ом   

                                                                                      

 

                                                                Понуђач 

 

 

             М. П. _____________________________ 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни (све колоне), 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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Партија 4 

Понуда бр.________________ од __________________ за јавну набавку услуге – Геолошко-

геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова 

система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина топлана ТО ''Миријево’’: 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон/телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

Понуђач је уписан у регистар понуђача при АПР ДА   или   НЕ                

(заокружити) 

Укупна цена у нето износу (РСД) 

 
 

Укупан рок за реализацију предметне услуге, израду и 

предају геолошко-геотехничког елабората  

_______дана од дана обостраног 

потписивања уговора и добијања 

валидних геодетских подлога 

(топографија и катастар водова) не 

може бити дужи од 30 дана 

Рок важења понуда (не може бити краћи од 90 дана од 

дана отварања понуда) 

________ дана од дана 

отварања понуда 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

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

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

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

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

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

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

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

и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

 Оквирна 

површина 

Услуга Цена у РСД 

(нето) 

Геолошко-геотехничке 

услуге за потребе израде 

Планa генералне 

регулације за изградњу 

објекта и водова система 

даљинског грејања у 

Београду - II фаза, I етапа – 

целина топлана ТО 

''Миријево’’ 

1,16 ha 
Израда геолошко-геотехничког 

елабората 
 

Укупна цена нето   

ПДВ (20%)  

Укупно са ПДВ-ом   

                                                                                      

 

                                                                Понуђач 

 

 

             М. П. _____________________________ 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни (све колоне), 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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Партија 5 

Понуда бр.________________ од __________________ за јавну набавку услуге – Геолошко-

геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова 

система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина топлана ТО ''Ресник’’: 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон/телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

Понуђач је уписан у регистар понуђача при АПР ДА   или   НЕ                

(заокружити) 

Укупна цена у нето износу (РСД) 

 
 

Укупан рок за реализацију предметне услуге, израду и 

предају геолошко-геотехничког елабората  

_______дана од дана обостраног 

потписивања уговора и добијања 

валидних геодетских подлога 

(топографија и катастар водова) не 

може бити дужи од 30 дана 

Рок важења понуда (не може бити краћи од 90 дана од 

дана отварања понуда) 

________ дана од дана 

отварања понуда 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

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

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

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

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

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

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

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

и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

 Оквирна 

површина 

Услуга Цена у РСД 

(нето) 

Геолошко-геотехничке 

услуге за потребе израде 

Планa генералне 

регулације за изградњу 

објекта и водова система 

даљинског грејања у 

Београду - II фаза, I етапа – 

целина топлана ТО 

''Ресник’’ 

0,29 ha 
Израда геолошко-геотехничког 

елабората 
 

Укупна цена нето   

ПДВ (20%)  

Укупно са ПДВ-ом   

                                                                                      

 

                                                                Понуђач 

 

 

             М. П. _____________________________ 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни (све колоне), 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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VII - МОДЕЛ УГОВОРА 

Партија 1. 

Закључен између: 
Наручиоца: Урбанистички завод Београда ЈУП  

са седиштем у Београду, улица Палмотићева бр.30, 

ПИБ:100037991, Матични број: 17239139 

Број рачуна: 205-11587-53  Назив банке: Комерцијална банка ад Београд, 

кога заступа мр Весна Тахов дипл.инж.геол. 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

.............................................са седиштем у ......................., улица ...................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс:............................ 

кога заступа...................................................... (у даљем тексту: Извршилац), 

 

Предмет уговора:   Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – 

дистрибутивна топловодна мрежа од Паштровићеве и Кировљеве улице до топлане ТО „Баново 

брдо“ са комплексом топлане ТО „Баново брдо“ 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању 

поступка бр.031-386/18 од 26.02.2018. године, за набавку услуге Геолошко-геотехничке 

услуге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова 

система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – дистрибутивна топловодна 

мрежа од Паштровићеве и Кировљеве улице до топлане ТО „Баново брдо“ са 

комплексом топлане ТО „Баново брдо“; 

- да је Извршилац доставио своју понуду, заведену код Наручиоца под бр. ______                  

дана         .         2018.  године; 

- да је Наручилац, донео одлуку о додели уговора бр.______ од     .    . 2018. године. 

- саставни део уговора је понуда и конкурсна документација, на основу које је 

дефинисана понуда. 

Извршилац ће ангажовати подизвођача/е: ______________________________________ 

_________________________________(уписати назив и адресу подизвођача) за послове 

_________________________________________________________________________________. 

(уписати део предмета набавке ко коју ће вршити преко подизвођача) 

Извршилац нема право да ангажује друга лица као подизвођаче за обављање предметне набавке 

које су предмет овог уговора. 

Члан 2. 

Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца изврши Геолошко-геотехничке услуге за 

потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског 

грејања у Београду - II фаза, I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од Паштровићеве и 

Кировљеве улице до топлане ТО „Баново брдо“ са комплексом топлане ТО „Баново брдо“ за 

предложену оквирну површину од 5 ha (у даљем тексту: услуга из предмета Уговора), у свему у 

складу са Пројектним задатком, условима из конкурсне документације, законским и 

подзаконским актима који уређују предметну област, стандардима и техничким нормативима. 
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Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да вредност услуге из предмета Уговора износи 

________________ динара нето, што са ПДВ-ом од __________ динара износи ____________ 

динара бруто (словима: _______________________________ динара). 

Наручилац ће платити обављене услуге Извршиоцу у року не дужем од 45 дана од дана 

пријема и овере рачуна од стране наручиоца, а по извршеној услузи. 

Члан 4. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може након закључења уговора 

о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с 

тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

5.000.000,00 динара, без ПДВ-а. У случају повећања вредности уговора, Наручилац има 

обавезу да поступи у складу са чланом 115. став 5. Закона. 

У случају из претходног става Добављач и Наручилац ће закључити анекс уговора, којим ће 

регулисати повећање уговорене вредности. 

Члан 5. 

Рок за извршење услуга из предмета Уговора, односно предају геолошко – геотехнички 

елабората, износи ______ календарских дана рачунајући од дана потписивања овог уговора и 

добијања геодетских подлога.  

Документацију  доставити у  3 примерка  у  аналогном и  дигиталном облику (doc и dwg). 

 

Члан 6. 

У случају неоправданог закашњења са извршењем уговорних обавеза, Извршилац се обавезује 

да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу, на име казне 2,0% од уговорене цене, с тим што 

укупан износ не може бити већи од 10 % од уговорене цене. 

Износ уговорне казне из става 1. овог члана ће се наплатити умањењем рачуна за тај износ. 

У случају да услед кашњења Извршиоца Наручилац претрпи штету поред уговорне казне из 

става 1. овог члана Наручилац задржава право да од Добављача потражује надокнаду пуног 

износа настале штете. 

Члан 7. 

Извршилац као дужник се обавезује да, у року од 7 дана од закључења уговора, достави 

Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла и извршење у року, са 

копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, 

Палмотићева бр.30, у износу од 10% од уговорене вредности, са роком важности 30 дана 

дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.  

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о 

платним услугама.  

Члан 8. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.  

 

Члан 9. 

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су 3 (три) примерка за 

Извршиоца, а преостала 1 (један) за Наручиоца.  

                  

                   ИЗВРШИЛАЦ 

                     директор 

    М.П. __________________________ 

               подносилац понуде 

НАРУЧИЛАЦ 

                             директор 

____________________________              

мр Весна Тахов дипл.инж.геол. 
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VII - МОДЕЛ УГОВОРА 

Партија 2. 

 

Закључен између: 
Наручиоца: Урбанистички завод Београда ЈУП  

са седиштем у Београду, улица Палмотићева бр.30, 

ПИБ:100037991, Матични број: 17239139 

Број рачуна: 205-11587-53  Назив банке: Комерцијална банка ад Београд, 

кога заступа мр Весна Тахов дипл.инж.геол. 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс:............................ 

кога заступа...................................................... (у даљем тексту: Извршилац), 

 

Предмет уговора:   Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина 

топлана ТО “Борча 3'' 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању 

поступка бр.031-386/18 од 26.02.2018. године, за набавку услуге Геолошко-геотехничке 

услуге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова 

система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина топлана ТО “Борча 3''; 

- да је Извршилац доставио своју понуду, заведену код Наручиоца под бр. ______                  

дана         .         2018.  године; 

- да је Наручилац, донео одлуку о додели уговора бр.______ од     .    . 2018. године. 

- саставни део уговора је понуда и конкурсна документација, на основу које је 

дефинисана понуда. 

Извршилац ће ангажовати подизвођача/е: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________  

(уписати назив и адресу подизвођача) за послове _______________________________ 

_______________________________________________________________. 

(уписати део предмета набавке ко коју ће вршити преко подизвођача) 

Извршилац нема право да ангажује друга лица као подизвођаче за обављање предметне набавке 

које су предмет овог уговора. 

Члан 2. 

Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца изврши Геолошко-геотехничке услуге за 

потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског 

грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина топлана ТО “Борча 3'' за предложену оквирну 

површину од 2 ha (у даљем тексту: услуга из предмета Уговора), у свему у складу са 

Пројектним задатком, условима из конкурсне документације, законским и подзаконским актима 

који уређују предметну област, стандардима и техничким нормативима. 
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Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да вредност услуге из предмета Уговора износи 

________________ динара нето, што са ПДВ-ом од __________ динара износи ____________ 

динара бруто (словима: _______________________________ динара). 

Наручилац ће платити обављене услуге Извршиоцу у року не дужем од 45 дана од дана 

пријема и овере рачуна од стране наручиоца, а по извршеној услузи. 

Члан 4. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може након закључења уговора 

о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с 

тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

5.000.000,00 динара, без ПДВ-а. У случају повећања вредности уговора, Наручилац има 

обавезу да поступи у складу са чланом 115. став 5. Закона. 

У случају из претходног става Добављач и Наручилац ће закључити анекс уговора, којим ће 

регулисати повећање уговорене вредности. 

Члан 5. 

Рок за извршење услуга из предмета Уговора, односно предају геолошко – геотехнички 

елабората, износи ______ календарских дана рачунајући од дана потписивања овог уговора и 

добијања геодетских подлога.  

Документацију  доставити у  3 примерка  у  аналогном и  дигиталном облику (doc и dwg). 

 

Члан 6. 

У случају неоправданог закашњења са извршењем уговорних обавеза, Извршилац се обавезује 

да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу, на име казне 2,0% од уговорене цене, с тим што 

укупан износ не може бити већи од 10 % од уговорене цене. 

Износ уговорне казне из става 1. овог члана ће се наплатити умањењем рачуна за тај износ. 

У случају да услед кашњења Извршиоца Наручилац претрпи штету поред уговорне казне из 

става 1. овог члана Наручилац задржава право да од Добављача потражује надокнаду пуног 

износа настале штете. 

Члан 7. 

Извршилац као дужник се обавезује да, у року од 7 дана од закључења уговора, достави 

Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла и извршење у року, са 

копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, 

Палмотићева бр.30, у износу од 10% од уговорене вредности, са роком важности 30 дана 

дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.  

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о 

платним услугама.  

Члан 8. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.  

 

Члан 9. 

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су 3 (три) примерка за 

Извршиоца, а преостала 1 (један) за Наручиоца.  

                  

                   ИЗВРШИЛАЦ 

                     директор 

    М.П. __________________________ 

               подносилац понуде 

НАРУЧИЛАЦ 

                             директор 

____________________________              

мр Весна Тахов дипл.инж.геол. 
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VII - МОДЕЛ УГОВОРА 

Партија 3. 

Закључен између: 
Наручиоца: Урбанистички завод Београда ЈУП  

са седиштем у Београду, улица Палмотићева бр.30, 

ПИБ:100037991, Матични број: 17239139 

Број рачуна: 205-11587-53  Назив банке: Комерцијална банка ад Београд, 

кога заступа мр Весна Тахов дипл.инж.геол. 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс:............................ 

кога заступа...................................................... (у даљем тексту: Извршилац), 

 

Предмет уговора:   Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина: 

топлана ТО „Церак“ и дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице Патријарха Јоаникија 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању 

поступка бр.031-386/18 од 26.02.2018. године, за набавку услуге Геолошко-геотехничке 

услуге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова 

система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина: топлана ТО „Церак“ и 

дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице Патријарха Јоаникија; 

- да је Извршилац доставио своју понуду, заведену код Наручиоца под бр. ______                  

дана         .         2018.  године; 

- да је Наручилац, донео одлуку о додели уговора бр.______ од     .    . 2018. године. 

- саставни део уговора је понуда и конкурсна документација, на основу које је 

дефинисана понуда. 

Извршилац ће ангажовати подизвођача/е: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________  

(уписати назив и адресу подизвођача) за послове _______________________________ 

_______________________________________________________________. 

(уписати део предмета набавке ко коју ће вршити преко подизвођача) 

Извршилац нема право да ангажује друга лица као подизвођаче за обављање предметне набавке 

које су предмет овог уговора. 

Члан 2. 

Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца изврши Геолошко-геотехничке услуге за 

потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског 

грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина: топлана ТО „Церак“ и дистрибутивна топловодна 

мрежа дуж улице Патријарха Јоаникија за предложену оквирну површину од 12 ha (у даљем 

тексту: услуга из предмета Уговора), у свему у складу са Пројектним задатком, условима из 

конкурсне документације, законским и подзаконским актима који уређују предметну област, 

стандардима и техничким нормативима. 
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Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да вредност услуге из предмета Уговора износи 

________________ динара нето, што са ПДВ-ом од __________ динара износи ____________ 

динара бруто (словима: _______________________________ динара). 

Наручилац ће платити обављене услуге Извршиоцу у року не дужем од 45 дана од дана 

пријема и овере рачуна од стране наручиоца, а по извршеној услузи. 

Члан 4. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може након закључења уговора 

о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с 

тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

5.000.000,00 динара, без ПДВ-а. У случају повећања вредности уговора, Наручилац има 

обавезу да поступи у складу са чланом 115. став 5. Закона. 

У случају из претходног става Добављач и Наручилац ће закључити анекс уговора, којим ће 

регулисати повећање уговорене вредности. 

Члан 5. 

Рок за извршење услуга из предмета Уговора, односно предају геолошко – геотехнички 

елабората, износи ______ календарских дана рачунајући од дана потписивања овог уговора и 

добијања геодетских подлога.  

Документацију  доставити у  3 примерка  у  аналогном и  дигиталном облику (doc и dwg). 

 

Члан 6. 

У случају неоправданог закашњења са извршењем уговорних обавеза, Извршилац се обавезује 

да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу, на име казне 2,0% од уговорене цене, с тим што 

укупан износ не може бити већи од 10 % од уговорене цене. 

Износ уговорне казне из става 1. овог члана ће се наплатити умањењем рачуна за тај износ. 

У случају да услед кашњења Извршиоца Наручилац претрпи штету поред уговорне казне из 

става 1. овог члана Наручилац задржава право да од Добављача потражује надокнаду пуног 

износа настале штете. 

Члан 7. 

Извршилац као дужник се обавезује да, у року од 7 дана од закључења уговора, достави 

Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла и извршење у року, са 

копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, 

Палмотићева бр.30, у износу од 10% од уговорене вредности, са роком важности 30 дана 

дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.  

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о 

платним услугама.  

Члан 8. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.  

 

Члан 9. 

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су 3 (три) примерка за 

Извршиоца, а преостала 1 (један) за Наручиоца.  

                  

                   ИЗВРШИЛАЦ 

                     директор 

    М.П. __________________________ 

               подносилац понуде 

НАРУЧИЛАЦ 

                             директор 

____________________________              

мр Весна Тахов дипл.инж.геол. 
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VII - МОДЕЛ УГОВОРА 

Партија 4. 

 

Закључен између: 
Наручиоца: Урбанистички завод Београда ЈУП  

са седиштем у Београду, улица Палмотићева бр.30, 

ПИБ:100037991, Матични број: 17239139 

Број рачуна: 205-11587-53  Назив банке: Комерцијална банка ад Београд, 

кога заступа мр Весна Тахов дипл.инж.геол. 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс:............................ 

кога заступа...................................................... (у даљем тексту: Извршилац), 

 

Предмет уговора:   Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина 

топлана ТО ''Миријево’’ 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању 

поступка бр.031-386/18 од 26.02.2018. године, за набавку услуге Геолошко-геотехничке 

услуге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова 

система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина топлана ТО 

''Миријево’’; 

- да је Извршилац доставио своју понуду, заведену код Наручиоца под бр. ______                  

дана         .         2018.  године; 

- да је Наручилац, донео одлуку о додели уговора бр.______ од     .    . 2018. године. 

- саставни део уговора је понуда и конкурсна документација, на основу које је 

дефинисана понуда. 

Извршилац ће ангажовати подизвођача/е: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________  

(уписати назив и адресу подизвођача) за послове _______________________________ 

_______________________________________________________________. 

(уписати део предмета набавке ко коју ће вршити преко подизвођача) 

Извршилац нема право да ангажује друга лица као подизвођаче за обављање предметне набавке 

које су предмет овог уговора. 

Члан 2. 

Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца изврши Геолошко-геотехничке услуге за 

потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског 

грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина топлана ТО ''Миријево’’ за предложену оквирну 

површину од 1,16 ha (у даљем тексту: услуга из предмета Уговора), у свему у складу са 

Пројектним задатком, условима из конкурсне документације, законским и подзаконским актима 

који уређују предметну област, стандардима и техничким нормативима. 

 



Конкурсна документација у поступку јавне набавке ЈН бр.04/2018  64/ 72 

  

 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да вредност услуге из предмета Уговора износи 

________________ динара нето, што са ПДВ-ом од __________ динара износи ____________ 

динара бруто (словима: _______________________________ динара). 

Наручилац ће платити обављене услуге Извршиоцу у року не дужем од 45 дана од дана 

пријема и овере рачуна од стране наручиоца, а по извршеној услузи. 

Члан 4. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може након закључења уговора 

о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с 

тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

5.000.000,00 динара, без ПДВ-а. У случају повећања вредности уговора, Наручилац има 

обавезу да поступи у складу са чланом 115. став 5. Закона. 

У случају из претходног става Добављач и Наручилац ће закључити анекс уговора, којим ће 

регулисати повећање уговорене вредности. 

 

Члан 5. 

Рок за извршење услуга из предмета Уговора, односно предају геолошко – геотехнички 

елабората, износи ______ календарских дана рачунајући од дана потписивања овог уговора и 

добијања геодтеских подлога.  

Документацију  доставити у  3 примерка  у  аналогном и  дигиталном облику (doc и dwg). 

 

Члан 6. 

У случају неоправданог закашњења са извршењем уговорних обавеза, Извршилац се обавезује 

да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу, на име казне 2,0% од уговорене цене, с тим што 

укупан износ не може бити већи од 10 % од уговорене цене. 

Износ уговорне казне из става 1. овог члана ће се наплатити умањењем рачуна за тај износ. 

У случају да услед кашњења Извршиоца Наручилац претрпи штету поред уговорне казне из 

става 1. овог члана Наручилац задржава право да од Добављача потражује надокнаду пуног 

износа настале штете. 

Члан 7. 

Извршилац као дужник се обавезује да, у року од 7 дана од закључења уговора, достави 

Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла и извршење у року, са 

копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, 

Палмотићева бр.30, у износу од 10% од уговорене вредности, са роком важности 30 дана 

дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.  

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о 

платним услугама.  

Члан 8. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.  

Члан 9. 

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су 3 (три) примерка за 

Извршиоца, а преостала 1 (један) за Наручиоца.  

                  

                   ИЗВРШИЛАЦ 

                     директор 

    М.П. __________________________ 

               подносилац понуде 

НАРУЧИЛАЦ 

                             директор 

____________________________              

мр Весна Тахов дипл.инж.геол. 
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VII - МОДЕЛ УГОВОРА 

Партија 5. 

 

Закључен између: 
Наручиоца: Урбанистички завод Београда ЈУП  

са седиштем у Београду, улица Палмотићева бр.30, 

ПИБ:100037991, Матични број: 17239139 

Број рачуна: 205-11587-53  Назив банке: Комерцијална банка ад Београд, 

кога заступа мр Весна Тахов дипл.инж.геол. 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс:............................ 

кога заступа...................................................... (у даљем тексту: Извршилац), 

 

Предмет уговора:   Геолошко-геотехничке услуге за потребе израде Планa генералне регулације 

за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина 

топлана ТО ''Ресник’’ 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању 

поступка бр.031-386/18 од 26.02.2018. године, за набавку услуге Геолошко-геотехничке 

услуге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова 

система даљинског грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина топлана ТО ''Ресник’’; 

- да је Извршилац доставио своју понуду, заведену код Наручиоца под бр. ______                  

дана         .         2018.  године; 

- да је Наручилац, донео одлуку о додели уговора бр.______ од     .    . 2018. године. 

- саставни део уговора је понуда и конкурсна документација, на основу које је 

дефинисана понуда. 

Извршилац ће ангажовати подизвођача/е: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________  

(уписати назив и адресу подизвођача) за послове _______________________________ 

_______________________________________________________________. 

(уписати део предмета набавке ко коју ће вршити преко подизвођача) 

Извршилац нема право да ангажује друга лица као подизвођаче за обављање предметне набавке 

које су предмет овог уговора. 

Члан 2. 

Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца изврши Геолошко-геотехничке услуге за 

потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског 

грејања у Београду - II фаза, I етапа – целина топлана ТО ''Ресник’’ за предложену оквирну 

површину од 0,29 ha (у даљем тексту: услуга из предмета Уговора), у свему у складу са 

Пројектним задатком, условима из конкурсне документације, законским и подзаконским актима 

који уређују предметну област, стандардима и техничким нормативима. 
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Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да вредност услуге из предмета Уговора износи 

________________ динара нето, што са ПДВ-ом од __________ динара износи ____________ 

динара бруто (словима: _______________________________ динара). 

Наручилац ће платити обављене услуге Извршиоцу у року не дужем од 45 дана од дана 

пријема и овере рачуна од стране наручиоца, а по извршеној услузи. 

Члан 4. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може након закључења уговора 

о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с 

тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

5.000.000,00 динара, без ПДВ-а. У случају повећања вредности уговора, Наручилац има 

обавезу да поступи у складу са чланом 115. став 5. Закона. 

У случају из претходног става Добављач и Наручилац ће закључити анекс уговора, којим ће 

регулисати повећање уговорене вредности. 

 

Члан 5. 

Рок за извршење услуга из предмета Уговора, односно предају геолошко – геотехнички 

елабората, износи ______ календарских дана рачунајући од дана потписивања овог уговора и 

добијања геодетских подлога.  

Документацију  доставити у  3 примерка  у  аналогном и  дигиталном облику (doc и dwg). 

Члан 6. 

У случају неоправданог закашњења са извршењем уговорних обавеза, Извршилац се обавезује 

да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу, на име казне 2,0% од уговорене цене, с тим што 

укупан износ не може бити већи од 10 % од уговорене цене. 

Износ уговорне казне из става 1. овог члана ће се наплатити умањењем рачуна за тај износ. 

У случају да услед кашњења Извршиоца Наручилац претрпи штету поред уговорне казне из 

става 1. овог члана Наручилац задржава право да од Добављача потражује надокнаду пуног 

износа настале штете. 

Члан 7. 

Извршилац као дужник се обавезује да, у року од 7 дана од закључења уговора, достави 

Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла и извршење у року, са 

копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, 

Палмотићева бр.30, у износу од 10% од уговорене вредности, са роком важности 30 дана 

дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.  

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о 

платним услугама.  

Члан 8. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.  

 

Члан 9. 

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су 3 (три) примерка за 

Извршиоца, а преостала 1 (један) за Наручиоца.  

                  

                   ИЗВРШИЛАЦ 

                     директор 

    М.П. __________________________ 

               подносилац понуде 

НАРУЧИЛАЦ 

                             директор 

____________________________              

мр Весна Тахов дипл.инж.геол. 
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VIII - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_________________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку 

јавне набавке бр.04/2018 Партија/е __________ (навести број партија/е), како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке – Геолошко-геотехничке услуге (геолошке подлоге) за потребе израде  Планa 

генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I етапа 

бр.04/2018 Партија/е __________ (навести број партија/е), поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

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

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

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

до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 

1. тачка 2) Закона.  

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Х – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА 

 

 

ПОНУЂАЧ :______________________________________________  

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде 

додељен уговор у поступку јавне набавке Геолошко-геотехничке услуге (геолошке подлоге) за 

потребе израде  Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског 

грејања II фаза, I етапа бр.04/2018 Партија/е __________ (навести број партија/е), у року од 7 

дана од дана закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних 

обавеза, доставити:  

 

- оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са копијом депо картона, 

и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за 

попуну менице, насловљеним на Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, 

Палмотићева бр.30, у износу од 10% од уговорене вредности, са роком важности 30 

дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.  

- Предметна меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно Закону о 

платним услугама.  

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI -  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач............................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке Геолошко-геотехничке услуге (геолошке подлоге) за потребе израде  Планa генералне 

регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I етапа бр.04/2018 

Партија/е __________ (навести број партија/е) поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                             __________________ 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII -  ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМА 

 

Овим споразумом следећи чланови групе понуђача: 

 
пословно име адреса седишта 

име и презиме одговорног 

лица 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке Геолошко-геотехничке 

услуге (геолошке подлоге) за потребе израде  Планa генералне регулације за изградњу објекта и 

водова система даљинског грејања II фаза, I етапа бр.04/2018 Партија/е __________ (навести 

број партија/е). 

Наведени чланови групе понуђача сагласни су да  одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

Сви чланови заједничке понуде се обавезују да ће : 

1. члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, у горњој табели, ће бити носилац 

посла, односно члан групе који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 

пред наручиоцем; 
2. члан групе понуђача наведен под редним бројем     , ће у име групе понуђача потписати 

уговор; 

3. члан групе понуђача наведен под редним бројем       , ће у име групе понуђача дати средство  

обезбеђења уговорних обавеза ; 

4. члан групе понуђача наведен под редним бројем         ће издати рачун и сва плаћања ће се  

извршити на његов текући рачун бр.                                 . отворен у банци 

__________________________; 

 

Понуђача наведен под редним бројем: 

   

1. извршаваће  послове:       

________________________________________________________________________ 

2. извршаваће  послове:       

________________________________________________________________________ 

3. извршаваће  послове:       

________________________________________________________________________ 

За члана заједничке понуде под редним бр.1) 

 

________________________________ 

(Овлашћена особа) 

За члана заједничке понуде под редним бр.2) 

 

________________________________ 

(Овлашћена особа) 

За члана заједничке понуде под редним бр.3) ________________________________ 

(Овлашћена особа) 
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XIII -  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА 

 

 

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  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке Геолошко-геотехничке услуге (геолошке подлоге) за потребе израде  

Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I 

етапа бр.04/2018 Партија/е __________ (навести број партија/е), испуњава услове из чл. 76. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

 

1. Да располаже кадровским и пословним капацитетом:  

- Најмање два запослена дипл.инжењера  геолошке струке са  лиценцама 391 (у  

складу са  Законом о  рударству и геолошким истраживањима“ Службени  лист“ 

РС 101/15) и то: 

- __________________________ (име и презиме запосленог) __________ 

(бр.лиценце) 

- __________________________ (име и презиме запосленог) __________ 

(бр.лиценце) 

- регистрацију  фирме за ову  врсту делатности 

 

2. Да располаже техничким капацитетом: 

- бушећа гранитура; 

- акредитовану  геомеханичку  лабораторију  

-       лиценциране софтвере за геостатичке прорачуне   

- лиценциран легалан оперативни систем и лиценциране софтвере који ће се 

користити за израду документације (doc, xls и dwg формати)  

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена:  наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је 

понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о 

испуњенисти услова.  Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или 

појединих доказа уколико за истог понуђача поседује доказе из других поступака јавних 

набавки код наручиоца. 

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

лица понуђача који испуњава наведене услове из групе понуђача и оверена печатом.  

 


