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На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012), члана 2 . Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2013) и Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број; 384 од 31.10.2014.године;  

Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована решењем директора број 385 од 03.11.2014.године припремила је 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА MУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ ИСИДОР БАЈИЋ“ И БАЛЕТСКЕ 

ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА КОНЦЕРТНОМ ДВОРАНОМ ЈНОП – 9 /2014 
 
 
 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

1) опште податке о јавној набавци   
2) податке о предмету јавне набавке  
3) упутство понуђачима како да сачине понуду  
4) образац понуде  
5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова   
6) образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих 

услова  
7) модел уговора  
8) други обавезни обрасци   
9) образац трошкова припреме понуде  
10) текст изјаве о независној понуди  
11) Образац структуре цене  
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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
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1) подаци о наручиоцу:  
Музичка школа ''Исидор Бајић'' 
Његошева 9, Нови Сад  
ПИБ: 102028953 
МАТ.БРОЈ:08066922 
 
Интернет страница:www.isidorbajic.edu.rs  
е – mail: isabajic@sbb.rs, 
Телефон: 021/529-866  
2)врста поступка и законска регулатива:  

Jавна набавка отворени поступак, у складу са чланома 32. Закон о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр124/2012), Израда 
главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном  

На ову јавну набавку ће се примењивати:  
 Закон о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр124/2012) 
 Закон о општем управном поступку 
 Закон о облигационим односима 
 Закон о планирању и изградњи објеката 
 Закон о безбедности и здрављу на раду 
 Закон о заштити од пожара 
 подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама 
 прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке. 

 
3)предмет јавне набавке :  
Предмет јавне набавке је набавка услуга - Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са 
концертном двораном  
4) Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци  

 
 
5) Контакт особе:  
сваког радног дана у  времену од 12 - 17  часова . 

 Миленковић Владимир, телефон 063/11-785-11 
 Шкрбић Славица ,телефон 069/799-016 
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 
 
1. Предмет јавне набавке је набавка услуга -  Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са  
концертном двораном,а према спецификацији–  пројектном задатку који чини саставни део Конкурсне документације.  
Назив и ознака из општег речника: шифра 71242000- Израда пројеката и 

нацрта Све услуге морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда  
Понуда и остала документација која се односе на понуду морају бити на српском језику.  

2) подаци о обавезној садржини понуде:  
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно 

послатим додатним објашњењима.  
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, 

оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.  
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.  
У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
Доказ из члана 75. И 76. Закона у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не морају бити достављени за сваку партију 

посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за обе партије. 
Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке .  
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и 

недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача.  

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно 
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. 
Понуда садржи следеће:  

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом 
документацијом таксативно наведеном у обрасцу;   

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде , са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;  
- попуњен, потписан и печатом оверен образац потврде референтне листе о пруженим услугама у периоду од 2009. до 2013.  

године  
 

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем   
- попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколики понуду 

подноси група понуђача.   
- попуњен , потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди   
- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити 

на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине   
- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела  

уговора   
- копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање - 
изјава у смислу члана 79. ЗЈН доставља само понуђач који има седиште у другој држави. 
- попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене  
- попуњен , потписан и печатом оверен текст изјаве о увиду у техничку документацију   

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде   
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним 
словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.  
Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или 
печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.  
Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава понуђач из групе понуђача , односно његово лице 
овлашћено за заступање које је означено у споразуму којим се понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке.  

4) Понуде са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена.  
5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:  
Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке услуга 
- Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном  
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку 
јавне набавке , а на основу објављеног јавног позива.  
6) подношење понуда:  
Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу 
наручиоца: Музичка школа ‘‘ Исидор Бајић’’ Нови Сад Његошева 9. , са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за 
ЈНОП 9/2014 Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном , поштом 
или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, 
као и име особе за контакт.  

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 20.12.2014.године до 12,00 часова.  
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 20.12.2014.године до 12,00 часова. 
Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се  

неблаговременом.  
7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја: 
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Јавно отварање понуда обавиће се 20.12.2014. године у 12.30 часова, у просторијама Музичка школа ‘‘ Исидор Бајић’’ Нови Сад, Његошева 
9.  
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу 
предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку. 
8)  рок за доношење одлуке о додели уговора 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда. 
Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења одлуке. 
 
9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН   

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму 
понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.   
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.   
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Музичка школа ‘‘ Исидор Бајић’’ Нови Сад, Његошева 9, са 
назнаком:   
„ Измена понуде за поступак јавне набаке - ЈНОП – 9 /2014 , Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и 
Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном   
или „ Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку -  ЈНОП – 9 /2014 Израда главних пројеката Mузичке школе 
„ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном  
или „ Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНОП – 9 /2014 ,  Израда главних пројеката Mузичке школе  
„Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном  

10) обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подизвођач:  
На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у 
више заједничких понуда.  
11) Учешће подизвођача у понуди: 
Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвршиоцу.  
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвршиоцу, дужан је да наведе назив подизвођача на 
Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвршиоцу и да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће 
поверити подизвршиоцу, а који неможе бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико 
уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним  

набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне. Понуђач 
не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства  

обезбеђења и раскинути уговор.  
Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења 

понуде настала трајна неспособност плачања, ако то лице испуњав све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност наручиоца  

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно 
подизвршиоцу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања 
директно подизвршиоцу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико 
потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
12) обавештење о заједничкој понуди : 
Понуду може поднети група понуђача –  заједничка понуда.  
Ако достављају заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење 
набавке.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;   
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  
4) понуђачу који ће издати рачун;  
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;   
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора као и професионалне квалификације сваког од понуђача из групе 
понуђача.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.   

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује 
достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.   

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној 
форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.   
13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:  
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Услови плаћања:50% авансно по достављању банкарске гаранција, који мора бити оправдан закључно са предајом пројкта,а 
преостали износ од 50% на следећи начин:30% у року од 30 дана по предаји техничке документавије, а преосталих 20% у року од 30 дана 
од дана доношења позативног решењa техничке контроле .  
Рок извршења услуга: Најдуже 90 календарских дана а рачуна се од данаувођења у посао.  
Под даном увођења извршиоца услуге у посао сматра се када наручилац обезбеди: 

 локацијску дозволу 
 геодетски снимак локације 
 елаборат о геомеханичким истраживањима 
 уплати аванс 

 
14)валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у 
динарима. Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  
Цене у понуди се исказују у динарима. 
Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.  
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, 

да је иста дата без ПДВ.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве.  
15) Средство финансијског обезбеђења :  
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих 
обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза 
на додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана.   
Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:   
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, - уколико понуђач чија је понуда изабрана као 
најповољнија одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,  
 
- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације.   
2) Изабрани понуђач је дужан да у року од 10 дана по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у 
висини 50 % вредности уговора са пдв- oм са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у 
случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна 
и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.   
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача Кредитни рејтинг додељује 
рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила   
Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).  
 
3) Изабрани понуђач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност 
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату,  
краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.   
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. 
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача  
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с   
прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и 
сертификованих рејтинг агенција коју је објавилоЕвропско тело за хартије од вредности и тржишта(European Securities and 
Markets Authorities - ESMA).   
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.   
Додатно обезбеђење:   

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за 
предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, а таквом понуђачу буде додељен уговор, исти је дужан да уместо 
средства обезбеђења које је тражено – бланко соло меницу са меничним писмом у од 10% уговорене вредности без пдв-а као 
гаранцију за добро извршење посла, у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу са 
меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива 
на први позив и без права на приговор, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла 
мора да се продужи.  

16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди: 
Наручилац је дужан да:  
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је 

као такве понуђач означио у понуди;  
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2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;   
3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока 

предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.   
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку 
,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.   
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за 
примену елемената критеријума и рангирање понуде.   
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени 
као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.   

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.   
17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења   
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Музичкa школa ‘‘ Исидор Бајић’’ Нови Сад или путем е-маил-а: isabajic@sbb.rs 
са назнаком - „ Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНОП – 9 /2014 Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ 
и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од 
три дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници Тражење 
додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. 
ЗЈН.  

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне 
Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца без одлагања.  

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

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  
18) рок важења понуде: 

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.  
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.  

19) Негативне референце: 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  закона о јавним набавкама;  
2) учинио повреду конкуренције;   
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен;   
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.   
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.  
Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама. 
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82 става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак 
који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 
20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола 
код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 
може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.  
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, 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 не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу 
уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, 
осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке. 
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 
поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести 
да ли прихвата исправљене износе из понуде. 
 
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.  
21) рок за закључење уговора:  

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права.  

Наручилац ће позвати понуђача којем је додељен уговор да приступи закључењу уговора. 
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Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у року од 8 дана 
од дана достављања уговора на потпис и оверу , наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему 
ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. 
тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  
22) Критеријум за избор најповољније понуде:  
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге- израда Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у 
Новом Саду са концертном двораном - ЈНОП – 9 /2014 донеће се применом критеријума најниже понуђење цена .  
23) Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде 

у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом   
У колико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђача који је понудио краћи рок 
извршење услуге.   
24) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН   
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.   
25) Обустава поступка јавне набавке  
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона.   
26) Заштита права понуђача  
Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса: 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним 
набавкама није другачије одређено. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће 
се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
пријема одлуке.  

Захтев за заштиту права предаје се наручиоцу непосредно,електронском поштом, факсом или поштом препоручено са 
повратницом.  

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у року од два дана 

од дана пријема захтева за заштиту права.  
Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом: 
Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-57 број модела 97 позив на број 50-016.  
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000 

динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена 
понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара односно 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене 
цене понуђаčа којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за 

заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.  
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном 

чланом 156. ЗЈН.  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и   

датум када је уплата таксе реализована); 
(3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка 3. ЗЈН чија се уплата врши износи 80.000 динара; 
(4) број рачуна буџета за уплату таксе: 840-742221843-57;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;   
(6) модел и позив на број: 97  50-016;   
(7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНОП 9/2014 наручиоца Музичка школа''Исидор Бајић'', 

Његошева 9,Нови Сад   
(8) корисник: буџет Републике Србије;   
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке;   

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред 
поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;   

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред 
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) 
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;   

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.  
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Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.  
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове 
настале по основу заштите права.  
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити 
трошкове настале по основу заштите права.  
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или 
ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту правСтранке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за 
које траже накнаду.  
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту 
права.  
27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона  
Наруčилац закљуčује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 113 ЗЈН. 
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4)ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени  
За јавну набавку услуга - Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном 
двораномЈНОП – 9 /2014 на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 19.11.2014. године  

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
Назив понуђача –  скраћено пословно име:  
Правни облик:  
Седиште понуђача:  
Адреса седишта:  
Пуно пословно име понуђача:  
Матични број:  
Шифра делатности:  
Назив делатности:  
ПИБ:  
Назив банке и 
Број рачуна: 

 
Телефон:  
Е –  маил адреса:  
Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Датум подношења понуде:  
Деловодни број понуде:  

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА 
СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗА КОЈУ ПАРТИЈУ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ  

Понуда се подноси:  
-самостално  -као заједничка понуда (уписати  -као понуда са подизвођачем (уписати 

  назив и седиште чланова групе)  назив и седиште подизвођача) 
     

     

     
     

     
     

      
3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

Укупна цена без пдв: 
 

ПДВ: 
 

Укупна цена са пдв: 
 

Приходи понуђача у претходној 
години (2013) 

 
Број објеката на којима је понуђач 
изградио главне пројекте свих 
струка у последње 3 године  
(2011,2012,2013): 

 
Број објеката на којима је понуђач 
израдио елаборат о енергетској 
ефикасности у последње 3 године  
(2011,2012,2013) 

 
Број објеката музичке или 
универзалне сале за које је одрађен 
пројекат акустике у преиоду од 
2009 до 2013 године ( референце 
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инжињера електротехнике 
наведеног у кадровском капацитету) 
 
Број објеката музичке, универзалне 
или мултимедијалне сале за које је 
одрађен пројекат аудио-видео и 
мултимедијални система у преиоду 
од 2009 до 2013 године (референце 
инжињера електротехнике 
наведеног у кадровском капацитету) 
 
 
Број објеката на којима за период 
2009-2013 одрађен елаборат 
заштите од буке (референце 
инжињера наведеног у кадровском 
капацитету) 
 
Број објеката на којима за период 
2009-2013 одрађен   главни  
архитекстонски пројекат,  
(референце инжињера наведеног у 
кадровском капацитету) 
 
Број објеката на којима за период 
2009-2013 одрађен   главни  
пројекат конструкције(референце  
инжињера наведеног у кадровском 
капацитету) 
 
Број објеката на којима за период 
2009-2013 одрађен   главни  
пројекат електроенергетских  
инсталација(референце инжињера 
наведеног у кадровском капацитету) 
 
Број објеката на којима за период 
2009-2013 одрађен   главни  
пројекат телекомуникационих и 
сигналних инсталација(референце  
инжињера наведеног у кадровском 
капацитету) 
 
Број објеката на којима за период 
2009-2013 одрађен   главни  
пројекат термотехничких  
инсталација(референце инжињера 
наведеног у кадровском капацитету) 
 
Број објеката на којима за период 
2009-2013 одрађен   главни  
пројекат хидротехничких  
инсталација(референце инжињера 
наведеног у кадровском капацитету) 
 
Број објеката на којима за период 
2009-2013 одрађен   главни  
пројекат заштите од 
пожара(референце    инжињера  
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 наведеног у кадровском     
 

 капацитету)       
 

      
 

     

 Број објеката на којима за период     
 

 2009-2013 одрађен  главни     
 

 пројекат       
 

 саобраћајница(референце     
 

 инжињера наведеног у кадровском     
 

 капацитету)       
 

        
 

         

     проценат ангажовања  део предемета набавке који ће 
 

 Обим  ангажовања     извршити преко подизвођача 
 

       

 подизвођача:       
 

        
 

       

     М.П. ____________________________ 
 

     (потпис овлашћеног лица) 
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5) СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПИС - ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК -  
ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА MУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ ИСИДОР БАЈИЋ“ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА 

КОНЦЕРТНОМ ДВОРАНОМb  
  ЈНОП – 9 /2014 
  ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

1.1. Објекат: Музичка и балетска школа са концертном двораном 

1.2. Спратност: у делу балетске школе: Су+П+2 
у делу музичке школе и концертне дворане: П+3  

 
1.4. Грађ.парцела: KП бр. 3926/25, КО Нови Сад II  
 
1.3. Површина објекта: у складу са Локацијском дозволом  
 
1.4. Место градње: Булевар Цара Лазара, Лиман III, Нови Сад  
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 
 
Предмет овог пројектног задатка је израда Главног пројекта за музичку и балетску школу са концертном двораном, у Новом Саду, са 
приступом из Булевара Цара Лазара, Лиман III. Будући објекат је функционално подељен на три међусобно повезане целине: музичку 
школу, балетску школу и концертну дворану, које обликовно чине један објекат. Приступ објекту је остварен из интерне саобраћајнице. 
 
Циљ израде Главног пројекта је нови савремени објекат, прилагодјен специфичној намени и потребама будућих корисника. 
 
Сврха израде Главног пројекта је добијање грађевинске дозволе. 
 
Главни пројекат радити на основу усвојене постојеће техничке документације за Идејно архитектонско решење нове зграде Музичке 
школе „Исидор Бајић“,Балетске школе са концертном двораном, а у свему према важећој Локацијској дозволи. 
 
Локација 
 
Будући објекат музичке и балетске школе са концертном двораном, планиран је на Лиману III, у блоку који формирају улице Булевар цара 
Лазара, ул. Народног фронта, ул. Балзакова и ул. Шекспирова, са главним приступом објекту из Булевара цара Лазара. Објекат је планиран 
на катастарској парцели бр. 3926/25 КО Нови Сад II. 
 
Намена 
 
Јединствен објекат поделити у три функционалне целине. Прву целину формирати као музичку школу, другу целину као балетску школу и 
трећу целину као концертну дворану. Оваква организација омогућава засебан приступ свакој целини у оквиру објекта и обезбеђује бољу 
организацију простора унутар објекта.  
На отвореним површинама локације организовати потребне саобраћајне површине за приступ објекту и организовати неопходне паркинг 
просторе. Омогућити кретање комуналних и ПП возила. 
 
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 
 
АРХИТЕКТУРА 
 
Архитектонско обликовање 
 
Три функционалне целине, музичку школу, балетску школу и концертну дворану повезати централним холом, и организовати 
архитектонски обликовно јединствен објекат.  
Планирани капацитет музичке школе је 1500 ученика, а планирани капацитет балетске школе је 600 ученика. Концертна дворана је 
капацитета 339 гледалаца.  
Оријентациона површина предметне парцеле је 11300 м2. Укупна нето површина музичке школе, балетске школе и површина концертне 
дворане је ~10130м2.  
Под приземља хола и просторија школа уздигнути за ~150цм од терена. Под бине и техничких просторија уз бину уздигнути за ~ 60цм од 
терена. Омогућити несметан приступ хендикепираним лицима у објекат. 
У оквиру габарита балетске школе предвиђен је сутерен. Сутерен повезати по вертикали са свим етажама двокраким степеништем.  
На нивоу сутерена, пројектовати неопходне техничке садржаје, салу за физичко васпитање са гардеробама, тушевима и санитарним чвором 
и просторије за помоћно особље. Сутерен користе обе школе.  
На нивоу приземља пројектовати централни улазни хол са портирницом, мокрим чвором, гардеробама и угоститељским делом. Прилаз 
централном холу остварити преко степеништа и ветробрана. Хол пројектовати висине 11м, базикално осветљен, мултифункционалне 
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намене за изложбе, и друге манифестације. Преко галерија око хола, степенишних вертикала и лифтова повезати све етаже објекта. Преко 
централног хола остварити и прилаз гледалишту концертне дворане.  
У надземним етажама, пројектовати просторије балетске и музичке школе, као и све неопходне пратеће садржаје (санитарне чворове и 
техничке просторе). 
Спољашњи изглед објекта треба да кореспондира са околним објектима по питању финалне материјализације. 
 
Димензије 
 
Објекат лоцирати у оквиру грађевинске и регулационе линије у складу са условима из Локацијске дозволе. Димензије објекта треба да су 
такве да омогућавају увођење природног светла и ваздуха у сваки пројектовани садржај. 
 
Спратност 
 
Спратност објекта у делу балетске школе је Су+П+2, а у делу музичке школе и концертне дворане П+3. 
 
Спољашња обрада и материјали 
 
Фасаду предвидети од савремених материјала са карактеристикама енергетски ефикасног објекта. Кров обрадити као непроходан са 
могућношћу кретања по њему. Финалну обраду спољних контактних површина на нивоу приземља, предвидети од савремених материјала 
са испуњавањем услова противклизности и примене у спољашњој средини. 
Потребно је посебну пажњу посветити пројекту фасаде како објекта школе тако и концертне дворане.  
Фасаде треба пројектовати на тај начин да у потпуности задовоље функционалне карактеристике: заштиту од прекомерног сунчевог 
зрачења, заштиту од атмосферских непогода, задовољење конструктивних потреба, задовољење естетских потреба, омогућење добре 
проветрености сала и канцеларија у школи.  
Приликом пројектовања фасада, могуће је користити савремена средства архитектонског израза: композицију маса, композицију пуних и 
празних површина, боја, текстура, предвидети употребу савремених материјала...  
Фасада треба да обликује и јасно изрази архитектонски израз једног објекта и сваки аспект његове функције. 
 
 
Унутрашња обрада и материјали 
 
Подове унутар објекта, на нивоу сутерена, приземља и надземних етажа, радити као пливајуће. Преко армирано бетонске плоче поставити 
одговарајући слој звучне изолације са заштитном фолијом, а преко њега лаку самоизравнавајућу цементну кошуљицу. Као завршну обраду 
предвидети савремене материјале који испуњавају услове специфичне намене и задовољавају високе техничке и хигијенске захтеве.  
Све сале за вежбање у Балетској школи треба пројектовати тако да просторије испод њих буду заштићене од штетног деловања 
вибрација. Обраду зидова унутар објекта прилагодити специфичној намени објекта, са посебним освртом на концертну дворану.  
Унутрашњи зидове према ходницима и између учионица радити као мотажне преградне зидове, који ће задовољити прописима предвиђене 
конструктивне услове, услове звучне изолације и противпожарне услове заштите за овакав тип објеката. Зидове у концертној дворани 
обложити потребним облогама према пројекту акустике.  
Зидова од опеке малтерисати продужним, односно цементним малтером, глетовати и финално обрадити у складу са наменом.  
Обраду зидова санитарних чворова, гардероба, тушева и сл. предвидети у гранитно керамичким плочама од коте готовог пода до коте 
спуштеног плафона 
 
Плафоне у сутерену, приземљу и на спратовима објекта предвидети као савремене спуштене монтажно-демонтажне, који испуњавају 
услове специфичне намене, а задовољавају техничке услове и услове звучне заштите где је потребно. 
 
Изолације 
 
На објекту пројектом предвидети потребну хидроизолацију, термоизолацију и звучну изолацију.  
Хидроизолацију предвидети нарочито за заштиту кровне конструкције, заштиту подова у санитарним просторијама и кухињама, као и 
заштиту подземних просторија од продора подземне и капиларне воде.  
Термоизолацију предвидети као заштиту грејаних од негрејаних простора унутар објекта, као заштиту фасаде и као заштиту кровне 
конструкције од спољних утицаја. 
Звучну изолацију предвидети као заштиту од преношења буке по вертикали и хоризонтали измедју суседних просторија. 
 
Специфични захтеви 
 
Под специфичним захтевима подразумева се размештај и функционална повезаност свих потребних садржаја. Омогућити несметан 
приступ хендикепираним лицима у објекат, приступ пројектовати као рампу или платформу за инвалиде. 
 
Просторна акустика 
 
 
А) Вишенаменска концертна дворана 
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Концертна дворана је предвиђена за реализацију концерта класичне и савремене музике, балетских представа, мултимедијалних 
манифестација, HD видео пројекција и других музичко-сценских програма. Осим наведеног, у концертној дворани ће се вршити и пробе 
школских састава. Концертна дворана се састоји од бинског дела и аудиторијума капацитета 339 места, од тока 276 у партеру и 63 на 
галерији.  
Пројектом просторне акустике предвидети променљиву акустику дворане са две варијанте: 
 
- концерти класичне и савремене музике малих и великих састава без озвучења.   
- балетске представе, мултимедијалне манифестације, HD пројекције и слични музичко-сценски програми са озвучењем.  
 
За потребе концерата малих састава без озвучења пројектовати одговарајућу оркестарску шкољку која се по потреби поставља на бину.  
За све варијанте просторне акустике дворане за потребе пројекта просторне акустике урадити анализу параметара просторне акустике у 
складу са ISO 3382 за извор звука на сцени и то детаљно на најмање шест позиција, као и њихову расподелу у комплетном аудиторијуму: 
- време реверберације,  
- време ране реверберације,  
- јасност за музику,   
- разумљивост,  
- јасност за говор, и  
- латералну енергију.  
 
За варијанту дворане са озвучењем уз наведене параметре дати: 
 
- покривање аудиторијума директним звуком и  
- однос директног и рефлектованог звука  
 
система за озвучавање дворане. 
Све елементе система за озвучавање ускладити са пројектантом аудио система. 
 
Б) Сале за пробе и кабинети индивидуалне наставе 
 
У објекту су идејним решењем предвиђене следеће сале за пробе и јавне часове: 
 
- сала за пробе полиинструменталног одсека,  
- сала за пробе дувачких инструмената и џез,  
- сала за пробе хармонике,  
- сала за пробе соло певања,  
- сала за пробе гудачких инструмената, и   
- један број сала за пробе балета.  
 
Такође, предвиђен је велики број кабинета за индивидуалну наставу. 
 
За сваку од сала за пробе и кабинете индивидуалне наставе пројектовати просторну акустику у складу са њиховом наменом. 
 
Ц) Медијатека, сале за састанке и учионице разредне наставе 
 
Пројектовати просторну акустику медијатеке и сала за састанке како би се у њима обезбедила добра разумљивост и квалитет звука.  
У учионицама разредне наставе предвидети акустичку обраду у складу са препорукама за овакве просторије којом се постиже добра 
разумљивост, чиме се повећава пажња на часовима, смањује ниво буке и побољшава ефикасност учења. 
 
Д) Зборнице, канцеларије, кантина, клуб, хол, ходници и остало 
 
За сваку од наведених просторија дати препоруке за акустичку обраду ентеријера у складу са њиховом наменом. 
 
Опште 
 
Све елементе просторне акустике имплементирати у пројекат ентеријера и ускладити са другим пројектима и имплементирати у главни АГ 
пројекат.  
Посебну пажњу обратити на звучну заштиту на објекту, имајући у виду намену објекта, као и утицај елемената звучне заштите на 
просторну акустику сваке од просторија.  
Код пројектовања се морају створити услови за добру акустику а нарочито: 
-да не сме бити буке, ни унутрашње ни спољашње  
-да на свим местима звук мора бити довољно гласан и ниво звука мора бити приближно једнак (хомогено звучно поље) 
- не смеју да настају нежељене резонанције  
-у подручју слушања не сме бити одјека ни flater-
eha -реверберација не сме бити превелика 
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КОНСТРУКЦИЈА 
 
Општи подаци 
 
Главни грађевински пројекат урадити на основу дефинисаног програма, Идејног архитектонског решења, Геомеханицког елабората и 
Геодетских подлога а у сагласности са свим деловима Главног пројекта (архитектонски, машински и електро инсталације и др.) 
 
Конструкција 
 
Објекат пројектовати као армирано бетонску скелетну конструкцију изведену на лицу места. Анализирати могућност примене монтажне 
градње.  
Статичким прорачуном димензионисати елементе рамовског конструктивног система са крутом таваницом. Усвојити армирано бетонске 
зидове за укрућење на местима где је то неопходно. 
 
Оптерећења 
 
Оптерећења објекта усвојити према важећим правилницима и намени објеката. 
 
Фундирање 
 
Фундирање објекта урадити према елаборату о геотехничким карактеристикама земљишта и условима изградње. 
 
Пројекат урадити по важећим законима, правилницима и у свему у складу са правилима струке.  
Садржај главног пројекта конструкције дефинисан је Правилником о садржини и начину израде техничке документације за објекте 
високоградње ("Службени Гласник РС" бр. 15/2008). 
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
Пројекат инсталација водовода и канализације урадити на основу архитектонско-грађевинског пројекта а према важећим прописима за ову 
врсту инсталација.  
На локацији предвидети следеће инсталације: 
 
- санитарни и противпожарни водовод,  
- фекалну канализацију, и  
- кишну канализацију (уколико постоји градска мрежа уз локацију).  
 
Водовод 
 
Објекат повезати на уличну водоводну мрежу према условима надлежне комуналне куће. Унутар локације предвидети водомерни шахт 
прописаних димензија са засебним водомерима за санитарну и хидрантску мрежу. 
Према намени и величини објеката предвидети постављање унутрашње и спољашње хидрантске мреже.  
Санитарним водоводним разводом снабдети све санитарне и технолошке уређаје унутар објекта. Снабдевање топлом водом решити 
постављањем централног бојлера (предмет термотехничког пројекта), од кога се воде разводи топле санитарне воде и рециркулације до 
санитарних и технолошких потрошача.  
За развод унутар објекта предвидети водоводне цеви од полипропилена за санитарну И челично поцинковане водоводне цеви за 
хидрантску мрежу.За спољашњи развод предвидети полиетиленске водоводне цеви. 
 
Канализација 
 
Објекат повезати на уличну канализациону мрежу према условима надлежне комуналне куће.  
За комплетан развод фекалне канализације предвидети полипропиленске канализационе цеви, са одговарајућим фазонским комадима. 
Атмосферске отпадне воде са локације, такође, повезати на јавну канализациону мрежу уколико за то постоје услови.  
Системом спољне кишне канализације одвести и атмосферске воде са саобраћајница, паркинга и платоа на локацији. Предвидети 
постављање тачкастих сливника од полимер бетона са таложником и филтером а пре повезивања на мрежу предвидети сепаратор уља и 
нафтних деривата За комплетан развод, предвидети полипропиленске канализационе цеви. 
 
 
Санитарни уредјаји 
 
Санитарне уређаје и арматуре у објекту предвидети стандардног нивоа квалитета, према избору Инвеститора. 
 
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Снабдевање топлотном енергијом 
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Објекат се топлотном енергијом снабдева из спољње инфраструктурне мреже, према условима дистрибутера топлотне енергије. 
Граница пројекта је граница парцеле или зид објекта, у зависности од техничких услова дистрибутера топлотне енергије. 
 
Пројектни параметри 
 
Спољњу пројектну температуре у летњем И зимском период, усвојити према важећим прописима за Нови 
Сад. Унутрашње пројектне температуре су у складу са наменом простора. 
 
Грејање 
 
Грејање објекта школе предвидети радијаторским грејањем, температурског режима према условима дистрибутера топлотне енергије. 
Грејање фискулутурне сале предвидети преко калорифера или одговарајућим системом да се због висине простора обезбеди равномерна 
расподела топлотне енергије . 
Грејање пратећих просторија концертне сале (сала за пробе, простори за смештај декора , гардеробе и друго ) предвидети као радијаторско. 
 
Вентилација 
 
У учионицама и осталим канцеларијама предвидети природна вентилација путем инфилтрације ваздуха и отварањем прозора.   
У блокираним мокрим чворовима и гардеробама предвидети одсисну принудну вентилацију. Ваздух преко одсисних вентилатора 
одсисавати из просторија и каналским разводом од поцинкованог лима водити напоље на погодном месту до фасаде објекта или крова. 
Мокри чворови који су на фасади и имају прозоре вентилирају се природним путем.  
У фискултурној сали предвидети могућност природног и принудног вентилирања.  
 
Хлађење 
 
Хлађење канцеларија и техничких просторија обезбедити сплит системима. Канцеларије и просторије које се хладе одређује корисник. 
 
Климатизација концертне дворане 
 
Централним системом вентилације и климатизације обухватити концертну салу. Количину свежег ваздуха дефинисати према броју 
посетилаца и у складу са наменом простора.  
Као извор расхладне енергије предвидети ваздухом хлађени чилер смештен на погодној локацији. 
 
Пројекат урадити у складу са важећим законима и прописима за термотехничке инсталације. 
 
Посебну пажњу посветити нивоу буке система за климатизацију и вентилацију у концертној дворани. 
 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
У објекту предвидети следеће инсталације: 
 
- електроенергетски развод,   
- електрично осветљење,   
- напајање прикључница, технолошких и фиксних потрошача,   
- заштиту од атмосферских пренапона и громобранска инсталација, и   
- уземљење  
 
Снабдевање објеката електричном енергијом решити у свему према Техничким условима надлежне ЕД. 
 
Електроенергетски развод 
 
Електроенергетски развод мрежног напона у објекту конципирати тако да постоји главни разводни ормани са ког се напајају секундарни 
ормани (спратни ормани инсталација расвете и прикључница).  
Спратне разводне табле опремити ручним прекидачима и ZUDS на доводима, и аутоматским осигурачима на изводима. 
 
Инсталација осветљења 
 
Осветљење у објекту предвидети опште и противпанично.Опште осветљење је предвидети претежно са флуоресцентним светиљкама са 
линијским и флуо компакт изворима у зависности од простора: у учионицама, кабинетима, ходницима, свлачионицама, итд. 
У сали за физичку културу предвидети осветљење светиљкама за ове просторе са металхалогеним сијалицама .  

У свакој учионици предвидети флуоросцентне светиљке за осветљење табле.  
У објекту предвидети противпанично осветљење са светиљкама од 8W са сопственим акумулатором са могућношћу рада 3 сата.   
Због уштеде електричне енергије осветљење холова командовати код рецепције, па на тај начин се у зависности од запоседнутости школе 
може осветљење искључивати. 
 
Инсталација прикључница и технолошких потрошача 
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У ходницима и холовима предвидети потребан број прикључница за чишћење (на приближно сваких 15м).  
Испоштовати све захтеве из Пројекта телекомуникационих и сигналних система ( обезбедити утичнице, односно изводе на захтеваним 
местима у објекту). 
У техничким просторијама предвидети утичнице за прикључење алата. 
За просторе са посебним технолошким захтевима испоштовати захтеве технологије.  
За потрошаче грејања вентилације и климатизације предвидети посебне разводне ормане са свом потребном опремом за напајање 
управљање и регулацију система предвиђених пројектом термотехничких инсталација. 
 
Инсталација громобранске заштите 
 
Заштиту објекта од атмосферских пренапона обезбедити пројектовањем штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање. 
Спустове предвидети од поцинковане траке Fe-Zn 25x4мм и водити скривено, кроз стубове објекта.  
За уземљивач громобранске инсталације користити темељни уземљивач објекта. 
 
Инсталације уземљења објекта 
 
Као уземљивач објекта пројектовати темељни уземљивач. Предвидети полагање поцинковане траке Fe-Zn 30x4мм у темељу објекта, испод 
хидроизолације. Са темењног уземљивача оставити потребан број извода (трака Fe-Zn 30x4мм одговарајуће дужине) за повезивање 
громобранских спустева, главне сабирнице за изједначење потенцијала, машинске опреме, итд. 
 
Спољашње осветљење 
 
Прикључак за инсталацију спољног осветљења предвидети из посебног разводног ормана који ће се сместити у одређеној електро 
просторији у оквиру школске зграде. 
 
Опште 
 
Инсталациони каблови треба да буде ''безхалогени''. За потрошаче који функционишу у пожару инсталациони каблови треба да буду 
''безхалогени''и ''негориви''.  
При проласку каблова кроз противпожарне секторе извршити заштиту каблова и отвора у свему према важећој регулативи. 
Каблове који се полажу у спољној средини, треба заштитити од механичких оштећења и УВ зрачења. 
 
У пројекту се у свему придржавати важећих закона, стандарда, правилника и позитивне законске регулативе. 
 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Пројектом телекомуникационих и сигналних инсталација обрадити следеће системе: 
 

- структурни кабловски систем,   
- инсталација телефона,   
- систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара,   
- систем видео надзора, и   
- ПА систем озвучења објекта.  

 
Структурни кабловски систем 
 
За потребе преноса говора и података у објекту, предвидети структурни кабловски систем. Структурни кабловски систем треба да буде 
намењен администрацији објекта. Састоји се од слободностојећег 19“ ормана, утичница и кабловске инсталације.  
Прикључак објекта на спољну мрежу предвидети према техничким условима. 
 
Систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара 
 
Систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара пројектовати у складу са Елаборатом заштите од пожара, важећим прописима и 
стандардима.  
Предвидети савремену адресабилну микропроцесорску централу са аутоматским и ручним јављачима пожара повезаним у петље. 
Аутоматски детектори треба да буду оптички, термички, детектори пламена... Ручне јављаче поставити на путевима евакуације.  
Систем мора да обезбеди аутоматско укључивање извршних функција везаних за пожар у објекту. Централни уређај предвидети у главном 
холу у приземљу објекта, на пулту портирнице. 
Алармирање запослених у случају пожара врши се преко сирена. 
 
Систем видео надзора 
 
Пројектом предвидети систем видео надзора који се састоји од централног уређаја фиксних ИП камера и кабловске 
инсталације. На пулту рецепције омогућити праћење слике свих предвиђених камера. 
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ПА систем озвучења објекта 
 
ПА систем озвучења пројектом треба предвидети са 4 зоне: 
 
 улазни хол у приземљу, 
 спратне комуникације и ходници, 
 канцеларије и зборница, и 
 учионице и фискултурна сала. 
 
Озвучење улазног хола неопходно је реализовати са висећим звучницима који би према одговарајућем прорачуну требали да обезбеде 
равномерно покривање и одговарајуће звучне нивое у равни слушања. У комуникацијама, ходницима, канцеларијама и пратећим 
просторима треба применити одговарајуће плафонске звучнике, а у простору фискултурне сале одговарајуће назидне звучне изворе. 
 
Централну опрему наведеног ПА система треба предвидети у одговарајућој просторији портирнице у којој је смештен и микрофонски 
позивни пулт. 
 
ТЕХНОЛОШКИ И А/V СИСТЕМИ 
 
Технолошки системи вишенаменске концертне дворане 
 
У вишенаменској концертној дворани објекта Музичке и балетске школе у Новом Саду потребно је функционално и технолошки 
дефинисати A/V системе и системе сценске расвете и сценске механике. Дворана је намењена за реализацију концерта класичне и 
савремене музике, балетских представа, мултимедијалних манифестација, HD видео пројекција и других музичко-сценских програма.  
 
У оквиру вишенаменске концертне сале треба предвидети следеће аудио и видео системе:  
 

 аудио систем за озвучавање музичко-сценских програма, 
 вишеканални аудио систем за снимање музичких програма, 
 вишеканални аудио систем за озвучавање видео пројекција, 
 видео систем за мултимедијалне презентације (комутација, дисплеји, камере и сл.), 
 систем за видео пројекције са пројекционим екраном, и 
 сигнално-комуникациони систем за потребе реализације представа. 

 
Поред наведеног, пројектом је неопходно предвидети и додатну сценску опрему:  

 систем сценске расвете са маx. 32 рефлектора, и 
 машинску опрему сцене са завесом, носачима A/V опреме, хојстовима за сценску расвету и ручним повлакама за сценографију. 

 
Централну опрему A/V система и сценске расвете треба предвидети у оквиру одговарајућих техничких просторија на првој етажи, а за 
смештај пратеће опреме треба усагласити намену других просторија током израде пројектне документације. 
 
Преносни A/V системи сала за јавне часове, балетских сала и медијатеке 
 
У салама за јавне часове, балетским салама и медијатеци објекта Музичке и балетске школе са концертном двораном у Новом Саду 
потребно је предвидети више одговарајућих преносних аудио и видео пројекционих система за подршку планираних наставних 
активности. Намена наведених преносних система је првенствено за квалитетну репродукцију одговарајућих музичких и видео записа у 
појединим салама, али би се по потреби користили и за озвучавање различитих школских манифестација у оквиру објекта. 
 
САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 
Колски прилаз парцели предвидети са јавне градске саобраћајнице ул. Булевар цара Лазара.  
Предвидети паркинг за потребан број путничких возила. Паркинг пројектовати на расположивом простору између објекта и улице Бул. 
цара Лазара. Уколико то могућности дозвољавају планирати паркинг са 50-60 паркинг места.  
Пројектовати једносмерну ободну саобраћајницу за пролаз противпожарног возила.  
Ширину саобраћајница и радијусе скретања при уласку/изласку са парцеле и на кружној саобраћајници пројектовати тако да задовољавају 
услове проходности меродавног противпожарног и комуналног возила.  
Висинске коте прикључака усагласити са висинским котама постојеће улице, новопројектованих објеката и околним тереном.  
Коловозну конструкцију пројектовати као флексибилну за лако саобраћајно оптерећење.  
Пешачке површине пројектовати са застором од цемент бетона или од префабрикованих бетонских елемента.  
Оивичење свих коловозних површина и тротоара обезбедити бетонским префабрикованим елементима. 
 
Пешачке површине (пешачке стазе, површине за поплочавање, платои и паркинзи) извести на начин који омогућава несметано кретање 
лица са посебним потребама у простору, односно, у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и  
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Прихватање атмосферских вода решити правилним подужним и попречним нагибима саобраћајница.  
6) СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПИС - ПРЕДРАЧУН ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА MУЗИЧКЕ 
ШКОЛЕ „ ИСИДОР БАЈИЋ“ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА КОНЦЕРТНОМ ДВОРАНОМ ЈНОП – 9 /2014 
 

Услуга: Израд пројектно техничке Цена без пдв-а Цена са пдв-ом 
документације    

Израда главних пројеката Mузичке 
школе „ Исидор Бајић“ и Балетске 
школе у Новом Саду са 
концертном двораном:  
1.Главни архитектонски пројекат (са 

потребним извођачким детаљима)  
2. Главни пројекат конструкције (са 

статичким детаљима и шемама 
арматуре)  
3.Главни пројекат 
електричних инсталација  

јаке и слабе струје који обухвата:  
- електроенергетске инсталације објекта   
- инсталације „ паник“ и 
сигурносне расвете   
- громобранске инсталације   
- инсталације спољне расвете објекта   
- инсталације телефона и рачунара   
- инсталације видео надзора   
- инсталације општег и евакуационог 
озвучења  
- инсталације аутоматске дојаве пожара   
- инсталације расвете 
концертне дворане  
- инсталације сценске технике   
концертне дворане 4.Главни 
пројекат машинских 
инсталација   

4.1. Пројекат инсталације грејања   
4.2. Пројекат климатизације   
4.3. Пројекат вентилације   

5.Главни пројекат водовода и 
канализације 6.Главни пројекат 
заштите од пожа  
7.Главни пројекат лифта  
8.Главни пројекат звучне заштите 
објекта 9.Главни пројекат заштите од 
вибраци  
10. Пројекат енергетске 
ефикасности објекта  
11. Пројекат сценске технике   
12. Пројекат акустике   
13. Пројекат заштите од вибрациј 

бине Концертне дворане   
14. Прилог о безбедности и здрављу 
на раду  
 
УКУПНО: 
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М.П. ________________________________ 
 

(потпис овлашћемог лица)  
7) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА 

КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________________________________________  
У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА УСЛУГА – ИЗРАДА ГЛАВНИХ 
ПРОЈЕКАТА MУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ ИСИДОР БАЈИЋ“ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА КОНЦЕРТНОМ 
ДВОРАНОМЈНОП – 9 /2014 
Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду: 
 
Ред.  
бр. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
Услов за учешће у поступку 
јавне набавке из члана 75. и 76. 
ЗЈН: 
 
да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
Упутство какао се доказује испуњеност Испуњеност услова услова 
из члана 75 и 76 : 
 

да Не  
Извода из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извода из 
регистра надлежног Привредног суда-за 
правна лица.  
Извода из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из одговарајућег 
регистра – за предузетнике.  
Напомена:  
У случају да понуду подноси група 
понуђача, овај доказ доставити за сваког 
учесника из групе  
 
У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, овај доказ доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача  
доставити за сваког од њих   
---------------------------------------   
*неоверене фотокопија   

да Не  
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО 
ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из 
казнене евиденције, односно уверење оне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова где је пребивалиште 
лица, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 
 
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење 
првостепеног суда на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка 
страног правног лица, да није осуђивано 
за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није 
осуђивано за неко од кривичних дела 
против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело 
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3.  

Да му није изречена 
мера забране обављања 
делатности, која је на 
снази у време 
објављивања позива за 
подношење понуда 

примања или давања мита, кривично дело 
преваре. За побројана кривична дела 
првостепени судови, чије је уверење 
потребно доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је 
седиште правног лица,   

- Виши суд на чијем подручју је 
седиште правног лица (у случају 
када Основни суд, по овлашћењу,   
издаје уверење и за кривична 
дела из надлежности Вишег суда,   
тада није потребно посебно 
уверење Вишег суда)   

- Виши суд у Београду да није 
осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе  

 
Напомена: 
 

У случају да понуду подноси 
правно лице потребно је 
доставити овај доказ и за правно 
лице и за законског заступника   
У случају да правно лице има 
више законских заступника, 
ове доказе доставити за сваког 
од њих   
У случају да понуду подноси 
група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког учесника 
из групе   
У случају да понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, ове   
доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више   
подизвођача доставити 
за сваког од њих)  

 
Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре 
отварања понуда .  

да не 
 
Потврда привредног и прекршајног суда 
да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда 
Агенције за привредне регистре да код 
овог органа није регистровано, да му је 
као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности- за 
правна лица .  
Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за 
привредне регистре да код овог 
органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера 
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забране обављања делатности – за 
предузетнике.  
Потврда не може бити старија од 2 месеца 
пре отварања понуда , мора бити издата 
након објављивања  
позива за подношење понуда и гласити да 
у време објављивања јавног позива није 
на снази мера забране обављања 
делатности.  
Напомена:  

У случају да понуду подноси 
група понуђача, овај доказ 
доставити за сваког учесника 
из групе   
У случају да понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, ове   
доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више   
подизвођача доставити 
за сваког од њих)  

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неопходан финансијски капацитет А) 
да је понуђач у претходној 2013 
години остварио приходе у износу од 
36.000.000,00 динара 

 
---------------------------------------  
*неоверене фотокопије  
Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и допринеосе и уверење 
надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе  
по основу изворних , локалних јавних 
прихода - или потврда-уверење стране 
државе када има седиште на њеној 
територији Потврда не може бити старија 
од 2 месеца 
пре отварања понуда.  
Напомена:  

Уколико је понуђач у поступку 
приватизације, уместо 2 горе 
наведена доказа треба доставити   
уверење Агенције за 
приватизацију да се налази 
у поступку приватизације  

 
У случају да понуду подноси 
група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког учесника 
из групе  

 
У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих)   
---------------------------------------   
*неоверене фотокопије   
А) Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН 
за 2013. годину, издат од Агенције за 
привредне регистре Б) Потврда НБС-а о 
броју дана 

 
 
 
 
 
 
 
 
да не 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

да Не 
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Б) да понуђач није био у 
блокади у последње 3 године од 
дана објављивања јавног позива, 
а ако је дата заједничка понуда 
сваки понуђач из групе понуђача 
да није био у блокади у 
последњих годину дана од дана 
објављивања позива 

 
 

6. Неопходан пословни капацитет -
 А) да је понуђач у последње три 
 године(2010,2011,2012,2013годин 
 е)  израдио главне пројекте свих 
 струка на најмање три објекта у 
 минималној површини од 10000
 м2 по објекту .    
 Б) да је понуђач у последње три 
 године(2011,2012,2013године) 
 израдио елаборат о енергетској
 ефикасности на најмање три
 објекта укупне  површине
 20000м2      

В) да понуђач има успостављен 
систем управљања квалитетом 
ISO 9001, успостављен систем 
управљања заштитом здравља 
и безбедношћу на раду ISO 
18001 и успостављен систем 
управљања заштитом животне 
средине ISO 14001  
Г) Да понуђач поседује 
следећа решења: 
- Решење МУП РС – 
Управа против пожарне 
полиције о испињењу 
услова за ираду студије и 
орагнизације заштите од 
пожара и пројектовање 
уређаја и инсталација за 
детекцију,дојаву и 
гашење пожара  
– Решење за изадавање 

сертификата о енергетским 
својствима обејката високо 
гардње изадто од 
Министарства грађевинарста 
и урбанизма Д) Да понуђач 
поседује полису  
осигурања од професионалне 
одговорности на минимални 
износ осигурање од 1.000.000 
еура укупно, и по штетном 
догађају 100.000 е (у 
динарској против вредности)  
Ђ) Неопходно је да радно 
ангажовани инжињери 
наведени у оквиру кадровског 

 

неликвидности издата после дана     
објављивања јавног позива, коју u slučају     
подношења заједничке понуде мора     
доставити сваки понуђач  из групе     
понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним     
набавкама.)         
---------------------------------------      
*Неоверене фотокопије       

      
      

А и Б) Референтна листа – извршеих усуга у   
последње три године(2011,2012,2013година)   
Као доказ достављају се:    да  Не  
- попуњен,потписан и печатом оверен Образац 
потврде-референтне листе ( Образац потписује 
и оверава претходни наручилац)  
- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац   
РЛ списак извршених услуга  - Референтна  
листа  
-Фотокопја уговора о израђеним 
пројектима нведеним у референтно листи 
Референт листа и потврде се дају на  
образцима који чине саставни део 
Конкурсне документације.  
Наручилац не признаје факсимил 
наручиоца купца уместо потписа.  
У разматрање ће бити узети само 
извршене услуге које је понуђач извршио 
самостално или као члан групе понуђача - 
конзорцијума, а не и као подизвођач 
другог понуђача  
В) Сертификат система менаџмента  
квалитетом ISO 9001, сертификат систем 
управљања заштитом здравља и 
безбедношћу на раду ISO 18001 и 
сертификат систем управљања заштитом 
животне средине ISO 14001  
Г) - Решење МУП РС – Управа против пожарне 
полиције о испињењу услова за иразду студије 
и орагнизације заштите од пожара и 
пројектовање уређаја и инсталација за 
детекцију,дојаву и гашење пожара  
– Решење за изадавање сертификата о 
енергетским својствима обејката високо 
гардње изадто од Министарства 
грађевинарста и урбанизма Д) 
Фотокопија полисе осигурања  
Ђ) Као доказ личних рефернци 
ангажованих инжињера потребно је 
доставити за све инжињере осим 
инжињера простроне акустике следеће:  
Фотокопија насловне стране пројекта,прва 
и последња страна техничког описа и 
копију дела цртежа са таблицом, потписом 
и печатом одговорног пројеканта. 

 
- Као доказ личне референце ангажованог 
инжињера за елаборат звучне заштите 
потребно је доставити следеће: 
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капацитета поседују 
следеће личне рефернце :  
- Израђене пројекте акустике у 
периоду од 2009-2013 године на 
минимум три обејеката музичке 
или универзалне сале  
- Израђене пројекте аудио-   
видео и мултмедијалних 
система у периоду од 2009-
2013 године на минимум три 
објеката музичке,универзалне 
или мултумедијалне сале   
- Израђене елаборате 
заштите од буке у периоду 
од 2009-2013 године на 
минимум три објеката  
- Израђене пројекте главног   
архитекстонског 
пројекта,главног пројекта 
конструкције главног 
пројекта електроенергетских 
инсталација главног пројекта   
телекомуникацијоних и 
сигналних инсталација,главног   
пројекта термотехничких 
инсталација,главног пројекта   
хидротехничких 
инсталација,главног пројекта 
заштите од пожара и главног   
пројекта саобраћајница на по 
минимум 3 објекта за сваки  
наведени пројекат у периоду   
од 2009-2013године.   

7. да располаже довољним техничким 
капацитетом: 

 
Понуђач мора Да 
располаже са најмање:  

А) Са укпупно 25 
лиценцираних софтвера 
за израду графичке 
документације (AUTO 
CAD 2008 и новији или 
одговарајући)  
Б) Специјализованим 
софтером за израду пројекта 
простроне акустике В) 
Минимум два аутомобила  
Г) Са пословним просторм 
минималне површине од 
500м2 

 
 
 
 

8.  да располаже довољним 
     

Насловну страну и страну из пројекта 
где се види један дијаграм са резултатом 
прорачуна, оверену и потписану од 
стране одговорног пројектанта  
---------------------------------------  
* Неоверене фотокопије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А) Уговор са овлашћеним 
заступником за продају софтвера  
Б) Уговор или други документ који доказује 

да не
 право 

располагања Уколико понуђач доставља уговор о закупу  
неопходно је да уз уговор о закупу достави 
и доказ о власништву за куподавца В) За 
возила се прилаже фотокопија  
саобраћајне дозволе и полиса осигурања 
Г) лист непокретности, уговор о закупу  
или други уговор којим се доказује право 
коришћења пословног простора Уколико 
понуђач доставља уговор о закупу, 
неопходно је да достави и пописнu листу 
основних средстава закуподаваца, 
односно за прпизводни простор лист 
непокретности закуподавца.  
.  
---------------------------------------  
* Неоверене фотокопије  
А)  –   ППП ПД пријаве и  Уговоре о  
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кадровским капацитетом:  
а) Понуђач мора да има радно 
ангажованих 25 дипломиранх 
инжињера за услуге 
пројектовања и то;  
- 2 дипломирана инжињера 
архитектуре са лиценцом 300   
- 2 дипломирана инжињера 
грађевине са лиценцом 310 или  
311   
- 1 дипломираног инжињера 
грађевине са лиценцом 314   
- 1 дипломираног инжињера 
грађевине са лиценцом 315  
- 2 дипломирана инжињера 
машинства са лиценцом 330   
- 1 дипломираног инжињера 
машинства са лиценцом 332   
- 1 дипломираног инжињера 
машинства са лиценцом 333  
- 2 дипломирана инжињера 
електротехнике са лиценцом 350   
- 2 дипломирана инжињера 
електротехнике са лиценцом 351   
- 2 дипломирана инжињера 
електротехнике са лиценцом 352  
- 5 дипломираних инжињера 
електротехнике са лиценцом 353   
- 2 дипломирана инжињера са 
стручним испитом и одговарајућим 
решењем МУП РС   
против пожарне заштите 
за следеће категорије:   
А- За израду главног пројекта   
заштите од пожара Б1- За 
израду пројеката стабилних   
система за гашење пожара 
Б2- - За израду пројеката 
стабилних система за дојаву   
пожара Б3- За израду 
пројеката стабилних  
система за детекцију   
експлозивних гасова и пара Б4- 
За израду анализе о зонама 
опасности и одређивању ових  
зона на местима која су угрожена   
од настанка експлозивних смеша 
запаљивих гасова,пара запаљивих 
течности и експлозивних прашина   
и експлозивних материја Б5- 
За израду пројекта 
електричних инсталација и 
уређаја за просторе угрожене   
експлозивин атмосферама 
Б6- За израду пројекта 
система одвођења дима   
- 1 Дипломирани инжењер са 
лиценцом одговорних инжењера 
за енергетску ефикснст лиценца  

 
радном ангажовању - копије важећих лиценци Инжењерске да не  
коморе Србије са потврдом о важности 
истих не старијом од 1 године од датума 
издавања Б) Потписана и оверена изјава 
од стране  
одговорног лица понуђача  
--------------------------------------- 
* Неоверене фотокопије 
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381 - 1 дипломирани 
инжењер са  
издатим уверењем за вршење 
активности кординатора за 
таштиту здравља и безбедност 
на раду у вази пројектовања Б) 
Изјава понуђача дата под  
пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да има 
радно ангажоване захтеване 
инжињере који ће учествовати у 
изради пројекта који је предмет 
набавке и исти оверити и 
потписати,са навођењем 
имена,презимена,стручним 
звањем и бројем личне лиценце 
инжињера  

7 Врста финансијског обезбеђења да не  
Врста финансијског обезбеђења:.  
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави 
средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде којим обезбеђује 
испуњење својих обавеза у поступку јавне 
набавке у виду бланко соло менице са 
меничним овлашћењем на износ од 10% 
од понуђене вредности без пореза на 
додату вредност. Наведено менично 
овлашћење мора да важи најмање 90 дана. 
Наручилац може уновчити гаранцију дату 
уз понуду у следећим случајевима:  
- уколико понуђач након истека рока за   
подношење понуда повуче или мења своју 
понуду,   
- уколико понуђач чија је понуда изабрана 
као најповољнија одбије да потпише или   
не потпише уговор о јавној набавци у 
року који му одреди Наручилац,   
- уколико понуђач не поднесе средство 
финансијског обезбеђења за добро   
извршење посла у складу са захтевима из 
конкурсне документације.   
2) Изабрани понуђач је дужан да у року од 
10 дана по закључењу уговора достави 
банкарску гаранцију за повраћај авансног   
плаћања у висини 50 % вредности уговора 
са пдв са роком важења најмање 30 дана 
дужим од истека рока за извршење посла, 
која је наплатива у случају да изабрани 
понуђач у целини или делимично не 
испуњава своје обавезе из уговора. 
Банкарска гаранција мора да буде 
безусловна и платива на први позив и не 
може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове или мањи износ од 
оних које одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
Уколико понуђач поднесе гаранцију 
стране банке, тој банци мора бити 
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додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестицони ранг). Сви трошкови око 
прибављања банкарских гаранција падају 
на терет понуђача Кредитни рејтинг 
додељује рејтинг  
агенција која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу с 
прописима објавила Народна банка 
Србије или подобна рејтинг агенција која 
се налази на листи регистрованих и 
сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од 
вредности и тржишта (European Securities 
and Markets Authorities - ESMA). 
 
3) Изабрани понуђсч је дужан да у 
року од 10 дана од дана закључења 
уговора, Наручиоцу достави средство 
финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла у виду оригинал 
банкарске гаранције на износ од 10%  
уговорене вредности без пореза на додату 
вредност Банкарска гаранција  
мора да буде безусловна и платива на 
први позив и не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове или мањи 
износ од оних које одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
Уколико се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције 
мора да се продужи.  
Уколико понуђач поднесе гаранцију 
стране банке, тој банци мора бити 
додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестицони ранг). Сви трошкови око 
прибављања банкарских гаранција падају 
на терет понуђача Кредитни рејтинг 
додељује рејтинг  
агенција која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу с 
прописима објавила Народна банка Србије 
или подобна рејтинг агенција која се налази 
на листи регистрованих и сертификованих 
рејтинг агенција коју је објавилоЕвропско 
тело за хартије од вредности и 
тржишта(European Securities and Markets 
Authorities - ESMA).  
Рок важења банкарске гаранције мора 
бити najmanje 30 дана дужи од истека 
рока за извршење посла. 
 
Додатно обезбеђење: 
 

Понуђач који се налази на списку 
негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, а који  

Page 31 of 49 



има негативну референцу за 
предмет који није истоврстан 
предмету конкретне јавне 
набавке, а таквом понуђачу буде 
додељен уговор, исти је дужан да 
уместо средства обезбеђења које 
је тражено – бланко соло меницу 
са меничним писмом у од 10% 
уговорене вредности без пдв-а 
као гаранцију за добро извршење 
посла, у року од 5 дана од дана 
закључења уговора преда 
наручиоцу бланко соло меницу са 
меничним писмом у висини од 
15% уговорене вредности без 
пдв-а, која ће бити са клаузулама: 
неопозива, безусловна, наплатива 
на први позив и без права на 
приговор, са роком важности који 
је 10 дана дужи од истека рока за 
реализацију уговора. Ако се за 
време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност бланко соло 
менице за добро извршење посла 
мора да се продужи.  

8 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о 
јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, 
дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред 
судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе 
(Образац Изјава понуђача)  

 
Обавезни обрасци које понуђач мора да достави: 

 
9  Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао  да  не 

  се доказује испуњеност услова     
       

       

10  Образац понуде  да  не 
       

       

11  Образац  учешће  подизвођача  -   уколико  учествује  у  јавној  набавци  са  да  не 
  подизвођачем     
       

       

12  Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди -  у колико  да  не 
  доставља заједничку понуду     

       

13  Модел уговора  да  не 
       

       

14  Текст изјаве о независној понуди  да  не 
       

       

15  Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања  да  не 
  понуде поштовали важеће прописе о засштити на раду , запошљавању и условима     
  рада , заштити животне средине     

       

16  Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за  да  не 
  заступање)     
       

       

17  Образац структуре цене  да  не 
       

       

18  Референт листа и образац рефернте потврде  да  не 
       

       

19  Изјава понуђача о увиду и преузимању идејног решења са скицама  да  не 
        
Наручилац ће обезбедити у електронској форми ( цд) идејно решење и скице за све потенцијалне понуђаче који преузму конкурсну 
документацију. У вези са преузимањем истог понуђачи се имају обратити секретру школе као представнику Наручиоца, тел. 021 529866, 
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те у договору с њим заказати тачан термин..Преузимање цд -а је обавезан – елиминациони услов. Понуђачи који преузму цд у заказаном 
термин добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди. 
 
1. Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.   
2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама 
на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.   
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) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке.   
3. Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају 
заједно.   
У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми 
од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду . 
Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће с одбити.  
Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.  
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана  
75. став 1. тачке 1) – 4)  а у складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама.   
У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. и 4 . уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој 
су тражени подаци јавно доступни.   
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде  
Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.   
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, 
ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.   
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде 
нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.   
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца,уколико 
то наручилац захтева, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид .   
Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о избору најповољније понуде понуђачу чија је понуда 
оцењена као најповољнија.   
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана 
пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.   
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, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о 
тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.  
 
Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за 
заступање (сходно обрасцу ОП). 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 

м.п. (потпис овлашћеног лица) 
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8)МОДЕЛ УГОВОР  

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора) 
 
 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА MУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ ИСИДОР БАЈИЋ“ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ 
У НОВОМ САДУ СА КОНЦЕРТНОМ ДВОРАНОМ ЈНОП – 9 /2014 

 
Закључен дана __________________  у НОВИ САДу између:  

1. МУЗИЧКА ШКОЛА ''ИСИДОР БАЈИЋ'' НОВИ САД , ЊЕГОШЕВА 9 ( у даљем тексту наручиоца), којег заступа директор 
проф.мр. Радмила Ракин Мартиновић   

2. _______________________________ из _____________________, улица _______________________________ бр. ________ , 
матични број : ____________________ пиб: ________________________ (у даљем тексту : извођач ), кога заступа   
__________________________.  

 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
2.______________________________ из _________________________, улица ______________________,мат.бр.____________________  

пиб:    __________________    који  заједнички  наступа  са  ____________________________    из  _____________________    ул.  
__________________________ бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога 
заступа _______________________________.  

2.1______________________________ из _________________________, улица ______________________,мат.бр.____________________  
пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________ 
__________  из _____________________  ул.  __________________________  бр.________   матични број ______________________  пиб: 
_______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.  
На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке ЈНОП – 9 
/2014 , Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном између;  
___________________________________из_______________________, ул _____________________________, бр._______, 

___________________________________из_______________________, ул _____________________________, бр._______, 
___________________________________из_______________________, ул _____________________________, бр._______, 
Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма __________________________________________из 
____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла. 
Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор ________________________из  
___________________,ул_____________________бр.____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку 
предметне јавне набавке.  
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла 
Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора. 
 
АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
1.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________  
поверио подизвршиоцу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ 
БРОЈ _______________________, а која чини ___________  
од укупно уговорене вредности .  
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________  
поверио подизвршиоцу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ 
БРОЈ _______________________, а која чини ___________  
од укупно уговорене вредности .  
За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из  
става 1. и 2. овог члана. 
 

Предмет уговора 
Члан 1.  

Предмет уговора је набавка ЈНОП – 9 /2014 - Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом 
Саду са концертном двораном, (у даљем тексту : услуга), који су предмет јавне набавке наручиоца .  
Врста, количина и цена услуга утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву број : 393 од 19.11.2014.године а у складу са 
конкурсном документацијом број 392 од 18.11.2014.године , Понуди пониђача број :__________________ од ___________________која је 
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саставни део уговора, а исказани су у техничкој специфиикацији услуга , као и у инвестиционо-техничкој документацији по којој се врши 
пројектовање . 
 

Члан 2 Услуга израде пројекта подразумева израду 
главног пројекта за музичку и балетску школу са концертном двораном .  
Документација из става 1 овог члана мора да буде израђена тако да се на основу исте може добити грађевинска дозвола и изводити 
грађевински радови. 
 

Члан 3.  
Наручилац се обавезује да послове из члана 2. Овог уговора обави у складу са Законом о планирању и изградњи („ Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 ,81/09,64/10 и 24/11) , правилником о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње 
("Службени Гласник РС" бр. 15/2008) и издатом локациском дозволом.  

ЦЕНА 
Члан 4.  

Уговорне стране прихватају цену коју је понуђач дао у понуди, у износу од ___________________ динара без пореза на додату 
вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност.  

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке . 
Уговорна појединачна цена је фиксна и не може се мењати ни из каквих разлога. 

 
Члан 5.  

Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Извршиоцу платити :50% авансно по достављању банкарске гаранција, који мора бити 
оправдан закључно са предајом пројкта,а преостали износ од 50% на следећи начин:30% у року од 30 дана по предаји техничке 
документације а преосталих 20% у року од 30 дана по решењу техничке контроле. 
 

РОК ИЗВОЂЕЊА УСЛУГА 
Члан 6  

Извршилац услуге се обавезује да изврши услугу израде пројекта из члана 1 овог уговара за: најдуже 90 календарских дана а рачуна се од 
дана увођења у посао.  
Под даном увођења извршиоца услуге у посао сматра се када наручилац обезбеди: 

 локацијску дозволу 
 геодетски снимак локације 
 елаборат о геомеханичким истраживањима 
 уплати аванс 

 
Пројектант има право да захтева продужење рока за израду техничке документације у случају кад је због промењених околности 

узрокованих вишом силом или неиспуњења обавеза Наручиоца био у томе спречен.  
Продужење рока се одређује према трајању сметње, с тим што се додаје и потребно време за поновно отпочињање израде 

одговарајућих делова техничке документације.  
Члан 7  

Пројектант је дужан да благовремено и детаљно проучи пројектни задатак на основу којег се израђује техничка документација 
саобразно овом уговору, као и да од Наручиоца благовремено, писмено, затражи објашњење у вези са недовољно јасним детаљима.  

Наручилац је дужан да поступи по захтевима Пројектанта и да му у примереном року, у писменој форми, пружи тражено 
објашњење о пројектном задатку.  

Ако уочи недостатке у пројектном задатку и сматра да ту документацију треба мењати у циљу побољшања или из других разлога, 
Пројектант је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца. 
 

Члан 8. 
 

Наручилац има право да мења пројектни задатак на основу којег ће се израдити техничка документација.  
Ако се измени пројектни задатак, у складу са ставом 1 овог члана, мењају се на одговарајући начин и рок за израду техничке 

документације и други делови овог уговора на које утичу измене пројектног задатка.  
Ако се изменом пројектног задатка битно мењају услови за извршење овог уговора, Пројектант има право да тражи његову 

измену или да одустане од овог уговора.  
Трошкове и друге штете настале изменом или отклањањем недостатака пројектног задатка, сноси Наручилац.  
Ако је пројектни задатак израдио Пројектант, трошкове и друге штете настале отклањањем недостатака у тој документацији 

сноси Пројектант. 
 

Члан 9. 
 

Наручилац је обавезан да преда Пројектанту пројектни задатак, и све друге неопходне податке за израду пројектне документације. 
Наручилац је обавезан да обезбеди техничку контролу пројекта.  

Члан 10. 
 

Пројектант је обавезан да изради пројектну документацију на начин одређен овим уговором, прописима надлежних органа и 
правилима струке.  

Остале обавезе пројектанта су:  
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- да сагласно прописима и правилима струке провери правилност техничких решења и рачунских радњи у техничкој 
документацији коју је израдио и да исте овери;   

- да техничку документацију, која је предмет овог уговора, опреми према захтевима органа надлежног за издавање 
грађевинске дозволе;   

- да поступи по примедбама Наручиоца и органа који дају одређене сагласности и одобрења у смислу којих пројекат мора 
бити урађен.   

- Пројектну документацију израдити штампано главне пројекте у 10 примерака и електронски на CD-у и то: цртежи у dwg 
формату, а текстови у excel i word документима.   

Члан 11. 
Пројектант је одговоран за техничка решења која се предвиђају у техничкој документацији. 

Члан 12.  
Ако Пројектант не изради техничку документацију, односно њене делове по уговореном пројектном задатку и у складу са техничким 
прописима, као и према резултатима сопственог проверавања и правилима струке, Наручилац има право да захтева обустављање даље 
израде техничке документације, односно њеног дела, односно да захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза.  
Ако је на начин из става 1 овог члана доведено у питање функционисање или сигурност објекта, Наручилац има право да захтева да 
Пројектант изради техничку документацију саобразно уговореним захтевима Наручиоца, односно у складу са прописима који се односе на 
стабилност објекта. 
 

Члан 13.  
Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности објекта саобразно пројектном задатку, као и о квалитету предвиђеног материјала 
за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених 
стандарда или прилагањем атеста.  
Ако контрола Наручиоца уз подношење одговарајућих доказа, захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у 
техничкој документацији, Пројектант је дужан да ову измену омогући.  

Члан 14.  
Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом, или је урађена у супротности са изричитим условима 
овог уговора, наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор и захтевати накнаду штете. 
 

Члан 15  
Наручилац је дужан прегледати урађену пројектну документацију одмах након позива Пројектанта и о нађеним недостацима без одлагања 
обавестити Пројектанта.  
Пројектант одговара за све недостатке у изради документације.  
Пројектант је дужан да отклони све недостатке на које му укаже Наручилац односно да поступи по свим примедбама техничке контроле, 
свих надлежних служби и органа који издаје грађевинску дозволу. 
 

Члан 16.  
Наручилац, када уредно обавести Пројектанта да урађена документација има неки недостатак, може захтевати да се тај недостатак отклони 
и за то му одреди примерени рок.  
Уколико Пројектант не отклони недостатке у датом року, Наручилац ће то учинити на терет Пројектанта, при чему се врши исплата из 
задржаног дела уговорене цене. 
 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Члан 17.  

1) Извршилац услуге је дужан да у року од 10 дана по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у 
висини 50 % вредности уговора са пдв са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у 
случају да Извршилац услуге у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна 
и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.   
Уколико Извршилац услуге поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача Кредитни 
рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила   
Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).  
 
2) Извршилац са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности без пореза 
на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.   
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. 
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача Кредитни рејтинг додељује 
рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила   
Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавилоЕвропско тело за хартије од вредности и тржишта(European Securities and Markets Authorities - ESMA).  
Рок важења банкарске гаранције мора бити najmanje 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.  
 

Члан 17а  
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Уколико се се извођач налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за 
предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке дужан је да Наручиоцу; - у року од 5 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене  
вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком 
важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла 
 

Уговорна казна 
Члан 18. 

 
Ако Пројектант својом кривицом не изврши своје уговорне обавезе у року, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну. 
Уговорна казна износи 1% од укупне вредности уговорених услуга на изради техничке документације, за сваку недељу  

закашњења у извршењу обавеза, с тим што укупан износ овако одређене уговорне казне не може да пређе 10% од укупно уговорене цене за 
израду техничке документације у ком случају Наручилац може раскинути уговор.  

Уговорна казна се обрачунава до дана примопредаје пројектне документације или дела техничке документације која представља 
техничку целину, а може се самостално користити. 

Захтев за остваривање права на уговорну казну може се истаћи најкасније до дана завршетка коначног обрачуна.  
Ако штета коју је Наручилац претрпео услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Пројектанта прелази износ 

уговорне казне, Наручилац може,поред уговорне казне, захтевати и износ штете која прелази висину уговорне казне.  
Пројектант се ослобађа од плаћања уговорне казне, ако је до неиспуњења или неуредног испуњења дошло због узрока за које није 

одговоран. 
 

Члан 19. 
 

Овај уговор остаје на снази до његовог извршења у потпуности. Обе уговорне стране имају право да раскину овај уговор и пре 
његовог извршења ако о томе постигну споразум.  

Ако Наручилац раскида уговор зато што је Пројектант пропустио да изврши своје обавезе у тој мери да је оправдано очекивати да 
их неће моћи извршити у року који је за Наручиоца прихватљив, дужан је платити Пројектанту само онај део извршеног посла који може у 
даљем раду користити.  

Члан 20.  
Пројектант је дужан да документацију Наручиоца чува на начин како то одреди Наручилац и сноси ризик за пропаст ствари до предаје 
Наручиоцу. 
 

Члан 21. 
 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и 
изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.  

Члан 22. 
 
У случају спора надлежан је суд у Новом Саду. 
 

Члан 23. 
 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а Извођач 2 ( два) примерка. 
 
 
ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА 
__________________ __________________

*-попуњава понуђач  
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9) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—  РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА 
 

СЕДИШТЕ 
 

УЛИЦА И БРОЈ 
 

ТЕЛЕФОН 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

ПИБ 
 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ 
 
На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) наручилац издаје 
 

П О Т В Р Д У 
Да је понуђач 
_______________________________________________________________________________________________________________________  
У ____________________________години израдио главне пројекте свих струка укупне квадратуре _________________________________м2 
 
Потврада се издаје на захтев извшиоца услуга _____________________________________________________________________________  
ради учешћа у поступку доделе уговора јавне набавке Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у 
Новом Саду са концертном двораном у отворено поступку ЈНОП – 9 /2014 , и у друге сврхе се не може користити.  
Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 
 

м.п. законски заступник 
 
 
 
Напомена: 
Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ. 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—  РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА 
 

СЕДИШТЕ 
 

УЛИЦА И БРОЈ 
 

ТЕЛЕФОН 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

ПИБ 
 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ 
 
На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) наручилац издаје 
 

П О Т В Р Д У 
Да је понуђач 
_______________________________________________________________________________________________________________________  
У ____________________________години израдио елаборат о енергетској ефикасности укупне квадратуре _________________________м2 
 
Потврада се издаје на захтев извшиоца услуга _____________________________________________________________________________  
ради учешћа у поступку доделе уговора јавне набавке Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у 
Новом Саду са концертном двораном у отворено поступку ЈНОП – 9 /2014 , и у друге сврхе се не може користити.  
Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 
 

м.п. законски заступник 
 
 
 
Напомена: 
Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ. 
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   ОБРАЗАЦ РЛ  
  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА    
  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА    
      
Р.Б РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА  Укупан број главнихУкупна површина
  пројеката  свих  струка  заизрађених елабората  о
  пеиод у последње три годинеенергетској ефикасности 
  (2011,2012 и 2013)   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
УКУПНО 
 
У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом 
наручиоца на обрасцу потврда референтне листе. 
 
Место и датум м.п. Понуђач 
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ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
У поступку доделу уговора за ЈНОП – 9 /2014 , Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду 
са концертном дворанома на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 19.11.2014.године, изјављујемо да 
наступамо са подизвођачем и то: 

 
 
Назив понуђача –  скраћено пословно име: 
 
Правни облик:___________________________________  
Седиште понуђача:  ______________________________  
Адреса седишта: _________________________________  
Пуно пословно име понуђача:  _____________________  
Матични број:  __________________________________  
Шифра делатности: ______________________________  
Назив делатности:  ______________________________  
ПИБ:  __________________________________________  
Назив банке и број рачуна: ________________________ 
 
Телефон:  
Е –  маил адреса:  _________________________________  
Овлашћено лице : ________________________________ 
 
 
У укупној вредности понуде подизвођач ________________________________________________________________________________ . 

(пословно име подизвођача) 
 
 
Учествује у ________________________________________________________________________________________________________ што 

(навести у чему се састоји учествовање подизвођача )  
износи ___________________________________ % вредности понуде или ____________________________ ________________дин. без пдв- 
а. 

 
 
 
 
 
 
У _______________ 

ПОНУЂАЧ 
 
Дана _________.године м.п.  ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно 
- ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава. 
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
У поступку доделу уговора за јавну набавку набавке услуга Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са 
концертном двораном а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 19.11.2014.године, изјављујемо да понуду подносимо као група 
понуђача. 
 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ 
ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА 

 
 
Назив :  
Седиште :  
Матични број:  
Шифра делатности:  
ПИБ:  
Телефон:  
Е –  маил адреса:  
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна 
за потписивање и извршење уговора  
Назив банке и 
Број рачуна:  
Део уговора који извршава 
 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА 
 
Назив :  
Седиште :  
Матични број:  
Шифра делатности:  
ПИБ:  
Телефон:  
Е –  маил адреса:  
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна 
за потписивање и извршење уговора  
Назив банке и 
Број рачуна:  
Део уговора који извршава 
 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА 
 
Назив :  
Седиште :  
Матични број:  
Шифра делатности:  
ПИБ:  
Телефон:  
Е –  маил адреса:  
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна 
за потписивање и извршење уговора  
Назив банке и 
Број рачуна:  
Део уговора који извршава 
 

У __________________________  
Дана____________2014. године  

ПОНУЂАЧ 
 

М.П. 
 

______________________________ 
 

(потпис овлашћеног лица понуђача) 
 

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају 
је потребно 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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Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава. 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН 

 
 
Назив понуђача –  скраћено пословно име:  
Правни облик:  
Седиште понуђача:  
Адреса седишта:  
Пуно пословно име понуђача:  
Матични број:  
Шифра делатности:  
Назив делатности:  
ПИБ:  
Назив банке и 
Број рачуна: 
 
Телефон:  
Е –  маил адреса:  
Овлашћено лице за потписивање уговора: 
 
 
 
 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, бр.124/2012) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу дајем 
 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 

да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама 
(Сл. Гласник РС 124/2012), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за 
јавну набавку услуга Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном 
ЈНОП – 9 /2014 
 

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве. 
 
 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 
 

______________________________ 
м.п. (потпис овлашћеног лица) 
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10)ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

 
Назив понуђача:  
Седиште понуђача:  
Адреса седишта:  
Регистарски број:  
Матични број:  
Шифра делатности:  
ПИБ:  
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:  
Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Назив банке и 
Број рачуна:  
Телефон:  
Е –  маил адреса:  
Место и датум: 
 
 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и  
кривичном одговорношћу да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и 
заштити животне средине за јавну набавку услуга Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом 
Саду са концертном двораномНови Сад. ЈНОП – 9 /2014 
 
 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________2014. Године  

ПОНУЂАЧ 
 
 

______________________________ 
м.п. (потпис овлашћеног лица 

Понуђача) 
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11) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
Назив понуђача:  
Седиште понуђача:  
Адреса седишта:  
Регистарски број:  
Матични број:  
Шифра делатности:  
ПИБ:  
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:  
Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Назив банке и 
Број рачуна:  
Телефон:  
Е –  маил адреса:  
Место и датум: 
 
 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављујем под пуном материјалном и  
кривичном одговорношћу да наступам независно у упоступку набавке услуге Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и 
Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном, ЈНОП – 9 /2014 без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________2014. Године  

ПОНУЂАЧ 
 
 

______________________________ 
м.п. (потпис овлашћеног лица 

Понуђача) 
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12)ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПРЕУЗЕО ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СА СКИЦАМА 
 
Назив понуђача:  
Седиште понуђача:  
Адреса седишта:  
Регистарски број:  
Матични број:  
Шифра делатности:  
ПИБ:  
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:  
Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Назив банке и 
Број рачуна:  
Телефон:  
Е –  маил адреса:  
Место и датум: 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗВРШИО УВИД У ПОСТОЈЕЋУ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ, да сам извршио увид у постојећу техничку документацију као и да сам упознат са садржајем исте.  
Изјаву дајем ради подношења понуде за јавну набавку услуге - Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске 

школе у Новом Саду са концертном двораном, ЈНОП – 9 /2014 
 
 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________2014. године  

ПОНУЂАЧ 
 
 

______________________________ 
м.п.   (потпис овлашћеног лица понуђача) 

 
 

______________________________ 
(потпис овлашћеног лица Наручиоца) 

 
*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране Наручиоца и Понуђача, у противном 

ће се понуда одбити) 
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13) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
Редни НАЗИВ ТРОШКОВА ВРЕДНОСТ 
број   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
УКУПНО: 

 
 
 
 
 
 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) . 

 
 
 
 
 
 

У_________________________ 
 

Дана_____________2014. године  
ПОНУЂАЧ 

 
 

______________________________ 
м.п.   (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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14)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 

ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе уговора O јавној набавци услуга 
Израда главних пројеката Mузичке школе „ Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном,ред. Бр. ЈНОП – 9  
/2014 
 

  Учешће у укупној цени, без Учешће у укупној цени са 
 

Врста трошка  ПДВ  ПДВ 
 

     

  (у динарима)  (у динарима) 
 

      

1  2 3 
 

Прибор и материјал     
 

      

Цена рада     
 

      

Остали трошкови     
 

      

     
 

     
 

     
 

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)     
 

      

ПДВ     
 

      

СВЕГА )укупна цена са ПДВ-ом)     
 

      

 М.П. ____________________________ 
 

   Потпис овлашћеног лица 
 

 
 
Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.  
Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све трошкове које понуђач има у 
реализацији набавке. Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  
Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде. 
 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
 
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/13)у обрасцу 
структуре цена морају бити приказани основни елементи понуђене цене као што су : 

 појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна-техничке спецификације 
 Цена (јединична и укупна) са ПДВ-ом и без ПДВ-а 
 Процентуално учешће одрђене врсте трошка у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене  

током периода трајања уговора( учешће трошкова материјала, рада, енергената) = изостављено - непотребно са 
обзиром да је цена фиксна =  

У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди, уз 
прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза , осигурања , као и евентуално неких попуста 
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