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На основу Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и 

реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију 

(''Сл. гласник РС'' 9/20), Закључка Владе Републике Србије, 05 Број: 351-1577/2020 од 20.02.2020. 

године, члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15) члана 2. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15) и Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке бр. 505 од 13.03.2020. године 

 

сачињена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку -  Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом инфраструктуром, 

по систему ''кључ у руке'', број јавне набавке 07/20 

 

 

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 СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

5. УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

10. ОБРАСЦИ РЕФЕРЕНТНИХ ЛИСТА 10.1 – 10.11 

11. ОБРАЗАЦ -ПОТВРДА ОБИЛАСКА ЛОКАЦИЈЕ 

12. МОДЕЛ УГОВОРА 

13. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно предузеће ‘’Скијалишта Србије’’.      

Милутина Миланковића 9, Београд, Република Србије 

 

 

2. Врста поступка: Отворени поступак 

 

 

3. Предмет јавне набавке: Изградња гондоле Брзеће -Мали Караман са пратећом 

инфраструктуром по систему ''кључ у руке'' у свему у складу са Техничком спецификацијом 

из конкурсне документације за предметну јавну набавку и другим захтевима Наручиоца из 

ове конкурсне документације 

 

 

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци. 

Поступак јавне набавке се спроводи у складу са чланом 32 -35  Закона о посебним 

поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских 

инфраструктурних објеката од посебној значаја за Републику Србију (''Сл. гласник РС'' 

9/20), Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који регулишу област јавних 

набавки. 

 

 

5. Контакт: ЈП ‘’Скијалишта Србије’’, Милутина Миланковића 9, Београд. 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Опис предметa набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

 

''Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом инфраструктуром по систему кључ у руке'' 

 

Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом инфраструктуром по систему кључ у руке, у 

свему у складу са Техничком спецификацијом из конкурсне документације за предметну јавну 

набавку и другим захтевима Наручиоца из ове конкурсне документације. 

 

Предмет јавне набавке је Закључком Владе Републике Србије, 05 Број: 351-1577/2020 од 

20.02.2020. године, препознат као пројекат изградње и реконструкције јавне линијске саобраћајне 

инфраструктуре од посебног значаја за Републику Србију, те ће се поступак јавне набаавке 

реализовати у складу са чланом 32 -35  Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката 

изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебној значаја за 

Републику Србију (''Сл. гласник РС'' 9/20). 

 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке:  

 

45234000 радови на изградњи железничких пруга и жичара 

45234210 систем превоза жичаром са кабинама 

 



 

 

 
 

Страна 5 oд 82 

 

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. 

 

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

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  

На српском језику морају бити и захтеви за додатна појашњења и информације у вези са 

припремањем понуде, у вези са чланом 63. ЗЈН.  

  

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Сертификати, фабрички атести и остала 

техничка и проспектна документација могу бити на енглеском језику. У складу са чланом 18. став 

3. ЗЈН уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да 

буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод 

тог дела понуде. Ако понуђач не поступи на наведени начин понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

3.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и 

презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача који су 

чланови групе понуђача која подноси заједничку понуду, телефон и име и презиме особе за 

контакт. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуду доставити на адресу:  

Јавно предузеће ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд, са 

назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку – Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом 

инфраструктуром, по систему ''кључ у руке'' 

број јавне набавке 07/20 

– НЕ ОТВАРАТИ“ 

На ову адресу се могу достављати и други дописи (Захтеви за појашњења у вези са 

припремањем понуде у смислу члана 63.ЗЈН, захтев за заштиту права и друго) и то у радно време 

Наручиоца, радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова. 

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла 

да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава 

печатом понуђача. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.  

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 

попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити 

једног члана који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне 

документације, у ком случају је то потребно дефинисати Споразумом о заједничком наступу, 

сходно члану 81. ст. 4. и 5. ЗЈН.   Изузетак од овог правила (да обрасце потписује сваки члан групе 

понуђача или овлашћени члан групе понуђача у име свих чланова групе) су обрасци на којим 
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изричито пише да морају да буду попуњени, потписани и оверени печатом (посебно) од стране 

сваког члана групе понуђача (Образац о испуњености услова за учествавање,Образац изјаве о 

независној понуди, Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН) 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 

понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке 

стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

23.03.2020. године до 12:00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

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

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. У року за подношење понуде понуђач може да измени, 

допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.  

Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 

23.03.2020. године у 12:30 часова, у просторијама на адреси наручиоца: Милутина 

Миланковића 9, 4 спрат, Нови Београд. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу 

учествовати само законски заступници и  овлашћени представници понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да 

Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  

Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични 

број,  потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на 

присуство и не може предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање 

приговора на отварање понуда и друго). 

 

3.3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 

 

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ 

Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

 

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

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

на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти 

или кутији.  

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

назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У 

случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и име и презиме 

особе за контакт. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће 

''Скијалишта Србије'',Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку - Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом 

инфраструктуром, по систему ''кључ у руке'', број јавне набавке 07/20“ или  

„Допуна понуде за јавну набавку - Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом 

инфраструктуром, по систему ''кључ у руке'', број јавне набавке 07/20“ или  
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 или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом 

инфраструктуром, по систему ''кључ у руке'', број јавне набавке 07/20“ или  

„Опозив понуде за јавну набавку - Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом 

инфраструктуром, по систему ''кључ у руке'', број јавне набавке 07/20“. 

 

3.6. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 

ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи (Министарство финансија, 

Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 

Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и 

контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о 

пореским обавезама које администрирају ови органи. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине, Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса: www.sepa.gov.rs., и у Министарству 

пољопривреде и заштити животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд, Интернет 

адреса: www. minpolj.gov.rs. 

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

рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса: 

www.minrzs.gov.rs. 

 

3.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

 

3.8. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 

извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има, проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити 

већи од 50%. Уколико понуђач ангажује више подизвођача збир вредности набавке коју реализују 

сви подизвођачи не може да премаши 50% вредности набавке. 

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

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку на начин дефинисан конкурсном 

документацијом. 

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

утврђивања и провере испуњености услова. 

 

 

3.9. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

 

Понуду може поднети група понуђача. 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
mailto:office@minpolj.gov.rs
http://www.minrzs.gov.rs/
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

Уколико група понуђача у понуди не достави наведени Споразум понуда ове групе понуђача 

ће бити одбијена као неприхватљива. 

Група понуђача, уколико је изабрана као најповољнији понуђач, је дужна да достави све 

доказе о испуњености услова који су тражени у конкурсној документацији за предметну јавну 

набавку за подношње заједничке понуде на начин и под условима дефинисним конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку и обрасце попуњене, оверене печатом понуђача и 

потписане од стране овлашћеног лица понуђача на начин дефинисан конкурсном документацијом 

за подношње заједничке понуде. 

 

 

3.10.  ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА  

 

3.10.1 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Наручилац ће Извођачу платити аванс за опрему и радове, најкасније у 4. кварталу 2020. 

године, у износу од 30% укупне уговорене цене, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска 

гаранција за повраћај аванса у наведеном износу.  Наручилац неће исплатити ниједан износ док 

Извођач не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса.  

Аванс ће се правдати привременим ситуацијама кроз степен извршености радова и опреме. 

Наручилац ће вршити плаћања Извођачу за израду техничке документације најкасније у 4. 

кварталу 2020. године, према утврђеном начину фактурисања, прецизно наведеним у техничкој 

спецификацији (Одељак 6. конкурсне документације), која ће бити саставни део уговора. 

Наручилац ће плаћања за изведене радове и испоруку опреме вршити по степену 

извршености из структуре цена, за позиције 4, 5а, 5б, 6 и 7, а на основу испостављених ситуација 

оверених од стране Стручног надзора. 

Наручилац ће вршити плаћања за изведене радове и испоруку опреме за изградњу гондоле 

са припадајућим објектима, за позиције радова из структуре цена 4, 5а и 5б  до вредности од 95% 

уговореног износа из структуре цена за позиције 4, 5а и 5б, а предуслов за плаћање преосталих 5% 

од уговореног износа за изградњу гондоле са припадајућим објектима је прибављање употребне 

дозволе за изведене радове. 
 

 

3.10.2 ГАРАНТНИ РОК, ОДНОСНО КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

 

Гарантни рок понуђач наводи у обрасцу понуде. Понудом предвидети посебно гарантни рок 

за изградњу гондоле са пратећим објектима, а посебно за изградњу ски стазе. 

Гарантни рок за изведене радове и испоручена добра не може бити краћи од 24 месеца, и то 

важи за: 

- Гарантни рок за уграђену опрему и изведене радове, за гондолу са пратећим објектима не може 

бити краћи од 24 месеца, од дана примопредаје радова. 

Гарантни рок почиње да тече од дана добијања позитивног Извештаја комисије за примопредају 

гондоле са пратећим објектима;  

- Гарантни рок за изведене радове на ски стази, не може бити краћи од 24 месеца, од дана 

примопредаје радова. 

Гарантни рок почиње да тече од дана добијања позитивног Извештаја комисије за примопредају 

радова за ски стазу. 
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        3.10.3 РОК И  МЕСТО ИЗВРШЕЊА  

 

Место извршења је локација ски центра Копаоник, у Републици Србији у складу са 

Техничком спецификацијом из конкурсне документације за предметну јавну набавку.   

Рок за техничку документацију инсталације гондоле са објектима станица: 

 

- Рок за израду Идејног решења је 5 дана од дана увођења у посао; 

- Рок за израду Идејног пројекта са студијом оправданости је 45 дана од дана прибављања 

локацијских услова од надлежног органа; 

- Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу је 45 дана од дана добијања позитивног 

мишљења Ревизионе комисије о извршеној стручној контроли Идејног пројекта са 

Студијом оправданости;  

- Рок за израду Пројекта за извођење је 60 дана након прибављања и достављања грађевинске 

дозволе. 

Рок за техничку документацију ски стазе са системом вештачког оснежавања: 

 

- Рок за израду Идејног решења ски стазе је 30 дана од дана увођења у посао; 

- Рок за израду Идејног пројекта ски стазе са студијом оправданости је 45 дана од 

потписивања записника о увођењу у посао; 

- Рок за израду Пројекта за извођење ски стазе је 30 дана након прибављања и достављања 

решења о одобрењу. 

- Рок за израду Идејног решења вештачког оснежавања нове ски стазе, вештачког 

оснежавања ски стазе Бела река 1 и ски стазе Бела река 2 -  је 30 дана од дана увођења у 

посао, за сваку од локација; 

- Рок за израду Идејног пројекта са студијом оправданости вештачког оснежавања нове ски 

стазе, вештачког оснежавања ски стазе Бела река 1 и ски стазе Бела река 2 је 45 дана од 

потписивања записника о увођењу у посао, за сваку од локација; 

Рок за извођење радова на изградњи инcталације гондоле са пратећим објектима, не може 

бити дужи од 365 дана, почев од дана пријаве радова, и добијања потврде о пријави радова. У 

рок се неће урачунавати дани када није могуће извођење радова због временских прилика. Обавеза 

надзорног органа именованог од стране Наручиоца је да контролише реализацију и динамику 

извођења радова. Сваки радни дан на градилишту, као и привремени прекид радова мора бити 

евидентиран кроз градилишну документацију и верификован од стране стручног надзора. 

 

Рок за извођење радова на изградњи ски стазе, не може бити дужи од 120 дана, почев од дана 

пријаве радова, и добијања потврде о пријави радова. У рок се неће урачунавати дани када није 

могуће извођење радова због временских прилика. Обавеза надзорног органа именованог од стране 

Наручиоца је да контролише реализацију и динамику извођења радова. Сваки радни дан на 

градилишту, као и привремени прекид радова мора бити евидентиран кроз градилишну 

документацију и верификован од стране стручног надзора. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже уговор уколико Извођач не извршава своје 

обавезе у складу са уговором и законом, не поштује прописе који регулишу предметну област, не 

поштује рокове дефинисане уговором, не отклони недостатке у пружању својих услуга, уколико 

објективно престане потреба за предметом јавне набавке и у другим случајевима на начин и под 

условима предвиђеним Законом о облигационим односима.  
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  3.10.4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА: 

 

Рок важења понуде понуђач наводи у обрасцу понуде.  

Рок важења понуде је најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

3.11.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА  

 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви треба у горњем десном углу 

да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, печат понуђача и потпис овлашћеног лица понуђача. 

У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о 

понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.  

Понуђач је дужан да наведе на основу ког прописа је одређени податак означио као 

поверљив и да то образложи. У противном наручилац ће заинтересованим лицима омогућити увид 

у смислу члана 110. ЗЈН.  

Нпр. Чланом 4. став 1. Закона о заштити пословне тајне (Сл. глaсник РС бр. 72/11)је 

предвиђено да 

 „Пословном тајном, у смислу овог закона, сматра се било која информација која има 

комерцијалну вредност зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би 

њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране 

њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном политиком, 

уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би 

саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне. У случају да се 

понуђач позива на ову одредбу мора да образложи детаљно основаност позивања на исту. Понуђач 

може да се позове и на други пропис који регулише ову област али такође мора да да детаљно 

образложење. 

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. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о 

поднетим понудама до отварања понуда. 

 

3.12. ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ  

 

Цена у понуди може бити исказана у динарима или еврима. 

Уколико је цена у понуди исказана у еурима, за прерачун у динаре ће користити 

одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање 

понуда. 

Цене у понуди се исказују без ПДВ-а и приликом оцене критеријума „цена“ поредиће се 

цене без ПДВ.   

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће и зависне 

трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

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

одвојено искаже у динарима, у складу са чланом 19. став 4. ЗЈН. Понуђач то може да сачини на 

свом меморандуму са печатом и потписом овлашћеног лица понуђача и достави у понуди као 

прилог Обрасцу структуре цене из конкурсне документације за предмeтну јавну набавку. 
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Цена је фиксна (не може се мењати).  

Плаћање уговорене цене ће се вршити у динарима или еврима. 

 

 

3.13. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА  

 

Изабрани понуђач је дужан да достави: 

 

• Банкарску гаранцију за повраћај аванса 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана позива Наручиоца достави 

Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: 

неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција 

за повраћај авансног плаћања мора бити у висини аванса, са роком важења до истека рока за 

завршетак посла. 

            Банкарску гаранцију за повраћај аванса Наручилац може да врати Извођачу, након што 

Извођач оправда цео примљени аванс кроз фактуру. 

• Банкарску гаранцију за добро извршење посла  

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда 

Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: 

неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за 

добро извршење посла издаје се у висини од 5% од збира вредности позиција из структуре цена 

која се односе на израду техничке документације без ПДВ-а (позиције 1.,2.,3.), са роком важења 30 

дана дужим од добијања грађевинске дозволе за гондолу са припадајућим објектима. Након 

издавања потврде о пријави радове за изградњу гондоле, Изабрани понуђач се обавезује да у року 

од 15 дана од издавање потврде о пријави радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и 

без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од 

збира вредности позиција из структуре цена која се односе на изградњу гондоле без ПДВ-а 

(позиције 4, 5а, 5б, 7), са роком важења 30 дана дуже од завршетка свих обавеза по уговору и 

потписивања свих записника о примопредаји. 

• Банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року исказати 

посебно за гондолу, посебно за ски стазу  

Изабрани понуђач се обавезује да достави гаранције за отклањање грешака у гарантном 

року према следећем: 

-банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, за гондолу са пратећим објектима, у 

износи од 10 % од вредности позиција из табеле структура цена, и то збир вредности позиција 4, 

5а, 5б, у року од 15 дана од потписивања позитивног Извештаја комисије за примопредају гондоле 

са пратећим објектима. Гаранција мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на 

први позив и без права на приговор. Рок важења ове банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) 

дана дужи од гарантног рока.  
- банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, за ски стазу у износу од 10 % од 

вредности позиција из табеле структура цена, и то вредност позиције 7., у року од 15 дана од 

потписивања позитивног Извештаја комисије за примопредају радова на изградњи ски стазе. 

Гаранција мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на 

приговор. Рок важења ове банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног 

рока. 

Наручилац ће уновчити банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

Извођач не отклони недостатке који би умањили могућност коришћења предмета уговора у 

гарантном року. 
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Сва горе наведена средства финансијског обезбеђења и морају бити на меморандуму банке, 

са подацима о Наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и броју јавне набавке, а не смеју садржати 

додатне услове или рокове за реализацију, односно  садржину која се односи на политику банке 

у вези са условљавањем (нпр. Уколико је то могуће сходно пословној политици банке). 

Ако понуђач доставља банкарску гаранцију стране банке на страном језику, дужан је да 

достави и превод те банкарске гаранције на српски језик који је оверен од стране овлашћеног 

судског тумача. 

Ако понуђач доставља банкарске гаранције стране банке у страној валути, неопходно је 

да износи на које важе банкарске гаранције изражене у страној валути не буду нижи од 

тражених износа банкарских гаранција у динарима. Прерачун достављених банкарских 

гаранција у страној валути вршиће се по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања 

понуда. 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико 

Изабрани понуђач (Извођач) не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним 

уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања предметног поступка јавне 

набавке, или уколико Извођач не поштује прописе који регулишу област из које је предмет јавне 

набавке. 

Пoднeтa бaнкaрскa гaрaнциja нe мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa исплaту, крaћe рoкoвe oд 

oних кoje oдрeди нaручилaц, мaњи изнoс oд oнoг кojи oдрeди нaручилaц или прoмeњeну мeсну 

нaдлeжнoст зa рeшaвaњe спoрoвa. Aкo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa извршeњe 

угoвoрнe oбaвeзe, вaжнoст бaнкaрскe гaрaнциje мoрa дa сe прoдужи. 

Након што Наручилац прими Банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року Наручилац  ће, по писаном захтеву Извођача, вратити Извођачу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла. 

 

3.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ 

ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.  

 

 3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ   

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 

понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације - за јавну набавку - Изградња гондоле 

Брзеће-Мали Караман са пратећом инфраструктуром, по систему ''кључ у руке'', број јавне набавке 

07/20“ 

Питања могу да се шаљу на e-mail адресу: marina.aksentijevic@skijalistasrbije.rs  

 На ову е-адресу се могу доставити и други дописи заинтересованог лица, односно понуђача 

(нпр. Захтев за заштиту права и друго) и то у радно време Наручиоца, радним данима од 

понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова Питања могу да се шаљу и путем поште на адресу 

наручиоца: ЈП ''Скијалишта Србије'', Београд, Милутина Миланковића 9,  са назнаком предмета и 

броја јавне набавке. 

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у 

року од три дана од дана пријема захтева. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

mailto:marina.aksentijevic@skijalistasrbije.rs
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Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то 

је писаним путем, односно путем поште или електронске поште,  као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки. 

 

3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 

  Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном захтеву може да врши и 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

  Уколико је потребно тражити 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. 

 

3.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“. 

Уговор ће бити додељен понуђачу који понуди најнижу укупну цену без ПДВ-а (под 

условом да је понуда прихватљива у смислу ЗЈН и конкурсне документације за предметну јавну 

набаку). 

 

3.18. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом укупном понуђеном ценом 

Наручилац ће изабрати понуђача који буде понудио дужи гарантни рок за испоручену и уграђену 

опрему. Уколико два или више понуђача доставе понуде са истим понуђеним гарантним роком за 

испоручену и уграђену опрему, Наручилац ће спровести жребање, у складу са чланом 84. став 4. 

ЗЈН, извлачењем имена изабраног понуђача из кутије.  

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су једнаке 

према критеријуму и резервном критеријуму, а на основу којих су најповољније. Извлачење путем 

жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 

исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 

провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 

папиру ће бити додељен уговор. О спроведеном жребу се  сачињава записник који потписују 

чланови комисије и овлашћени представници понуђача. Понуђачима који не присуствују овом 

поступку, наручилац ће доставити записник о спроведеном жребу, а присутним овлашћеним 

представницима понуђача се записник предаје одмах након спроведеног жреба. 

 

3.19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

 

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 .нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач, у складу са чланом 74. став 2. ЗЈН. 

 

 

3.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако овим законом 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, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора/ одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

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

подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

У складу са чланом 35. Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката 

изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за 

Републику Србију, Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у 

поступку јавне набавке. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 

marina.aksentijevic@skijalistasrbije.rs  у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до 

петка од 07:30 до 15:30 часова или препорученом пошиљком са повратницом  на адресу  ЈП 

‘’Скијалишта Србије’’, Милутина Миланковића 9, Београд,  са назнаком предмета и броја јавне 

набавке. Уколико се Захтев за заштиту права доставља е-поштом, пожељно је да се уз скенирани 

овај документ са печатом и потписом овлашћеног лица понуђача (подносиоца захтева), исти 

достави и у Word формату ради бржег и ефикаснијег поступања Наручиоца (без преписивања 

навода подносиоца захтева). 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од: 

- 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; (Напомена: Процењена вредност предметне 

јавне набавке је већа од 120.000.000,00) 

- 0,1% процењена вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен 

уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 

120.000.000,00 динара. 

Уплата таксе: интернет адреса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки линк: http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/ 

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, 

између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

 

mailto:marina.aksentijevic@skijalistasrbije.rs
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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 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) Наручилац: 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 све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос 

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

 

3.21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

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

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Изабрани понуђач 

је дужан да потпише уговор у року од осам дана од дана пријема. Уколико изабрани понуђач у 

овом року не прихвати да закључи уговор, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. И овај понуђач је дужан да потпише уговор у року од осам дана од 

пријема позива Наручиоца.  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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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 пет дана од дана када Одлука о додели уговора буде објављена на Порталу 

јавних набавки.  

У складу са чланом 35. Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката 

изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за 

Републику Србију наручилац може и пре истека рока за подношење Захтева за заштиту 

права да закључи уговор о јавној набавци.  

 

3.22.  ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА 

 

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна.  
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4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Понуда бр.___________ од ________2020. године (понуђач уписује свој заводини број и датум) за 

јавну набавку - Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом инфраструктуром, по 

систему ''кључ у руке'', број јавне набавке 07/20 

 

Табела 1.  

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра (Регистра Агенције 

за привредне регистре, односно регистра 

надлежног Привреднот суда) 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Име и презиме особе за контакт: 

 

 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

Законски заступници понуђача (навести име 

и презиме свих законских заступника 

понуђача. Податак је од значаја, у вези са 

утврђивањем испуњености услова из члана 

75. став 1. тачка 2) ЗЈН, који морају да 

испуњавају сви законски заступници 

понуђача)  

 

 

Врста предузећа  

а) велико 

б) средње 

в) мало 

г)микро 
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Понуђач је уписан у Регистар понуђача, у 

смислу члана 78. ЗЈН.  

Понуђач може да да овај податак, ради  

утврђивања испуњености услова из члана 

75. став 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН 

                      Да            Не   

 

 (у случају подношења заједнчке понуде 

понуђач може навести податак за све 

чланове групе и то: 

 

Члан групе ______________  (назив) да не     

Члан групе ______________  (назив) да не     

Члан групе ______________  (назив) да не     

Члан групе ______________  (назив) да не     

Члан групе ______________  (назив) да не  

 

За подизвођача/е; 

 Подизвођач ______________  (назив) да не     

 Подизвођач ______________  (назив) да не     

 Подизвођач ______________  (назив) да не  

 

Понуђач може заокружити да или не у 

зависности да ли је понуђач/члан групе 

понуђача/подизвођач уписан у Регистар 

понуђача. Наручилац ће извршити проверу 

уписа у Регистар понуђача без обзира да ли 

је понуђач овај податак навео у понуди. 

 

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и то А), Б) или В) (и уписати податке под Б) и В), 

уколико наступа група понуђача са подизвођачем/има заокружити Б) и В) и попунити податке за 

те опције)) 

 

 

Табела 2. 

А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ / ИМА 

 

1) 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра (Регистра 

Агенције за привредне регистре, 

односно надлежног Привреднот суда) 

свих подизвођача 

 

    

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

 

 

 

Адреса: 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

 

 

 

Матични број: 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 
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Име и презиме особе за контакт: 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

 Законски заступници подизвођача 

(навести име и презиме свих 

законских заступника подизвођача. 

Податак је од значаја, у вези са 

утврђивањем испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, који 

морају да испуњавају сви законски 

заступници подизвођача) 

назив подизвођача   

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

 

назив подизвођача   

 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

 

назив подизвођача   

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

 Врста предузећа  Назив _________________ 

а) велико 

б) средње 

в) мало 

г)микро 

Назив _________________ 

а) велико 

б) средње 

в) мало 

г)микро 

Назив _________________ 

а) велико 

б) средње 

в) мало 

г)микро 

 

В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра (Регистра 

Агенције за привредне регистре 

односно надлежног Привреднот суда) 

свих чланова групе понуђача 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

   4) ________________________________ 

   5) ________________________________ 

  

 

Адреса: 

 

 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

   4) ________________________________ 

   5) ________________________________ 
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 Име и презиме особе за контакт:    1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

   4) ________________________________ 

   5) ________________________________ 

 

 е-mail    1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

   4) ________________________________ 

   5) ________________________________ 

 

 Телефон:    1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

   4) ________________________________ 

   5) ________________________________ 

 

 Телефакс:    1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

   4) ________________________________ 

   5) ________________________________ 

 

  

 

Порески идентификациони број: 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

   4) ________________________________ 

   5) ________________________________ 

  

 

Матични број: 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

   4) ________________________________ 

   5) ________________________________ 

  

Шифра делатности:  

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

   4) ________________________________ 

   5) ________________________________ 
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 Законски заступници чланова групе 

понуђача (навести име и презиме свих 

законских заступника чланова групе 

понуђача. Податак је од значаја, у вези 

са утврђивањем испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, који 

морају да испуњавају сви законски 

заступници чланова  група понуђача) 

назив члана групе понуђача 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

   4) ________________________________ 

   5) ________________________________ 

 

назив члана групе понуђача 

 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

   4) ________________________________ 

   5) ________________________________ 

 

назив члана групе понуђача 

 

   1) ________________________________ 

   2) ________________________________ 

   3) ________________________________ 

   4) ________________________________ 

   5) ________________________________ 

 

  Врста предузећа  Назив _________________ 

а) велико 

б) средње 

в) мало 

 

Назив _________________ 

а) велико 

б) средње 

в) мало 

 

Назив _________________ 

а) велико 

б) средње 

в) мало 

 

Назив _________________ 

а) велико 

б) средње 

в) мало 

 

Назив _________________ 

а) велико 

б) средње 

в) мало 

  

Напомена: - Уколико има више подизвођача или чланова групе у заједничкој понуди него 

што има предвиђених рубрика у Табели 2. потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за 

све подизвођаче и/или чланове групе понуђача. 
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 Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 

треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим члановима групе у 

заједничкој понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.  

 

Табела 3. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ   

 

          ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

 

     Цена без ПДВ-а 

1. Израда пројектно техничке документације 

инсталације  гондоле са пратећим објектима. 

 

2. Израда пројектно техничке документације за 

пратећу ски стазу. 

 

3. Израда пројектно техничке документације за 

системе вештачког оснежавања. 

 

4. Цена комплетне опреме инсталације кабинске 

гондоле Брзеће (Бела река) – Мали караман, са 

свим елементима, материјалима и  опремом 

инфраструктуре (инсталацијама) који ће се 

уградити, од полазне станице, међустаница 1 и 2, 

окретне станице и линије гондоле са свим 

стубовима, на паритету ЦИП Копаоник. 

 

 

5а Цену свих грађевинских, електро-монтажних и 

машинских радова на изградњи гондоле. У цену је 

укључен сав пратећи грађевински материјал и 

пратећи електроматеријал који се уграђује. 

 

5б Цену свих грађевинских, електро-монтажних и 

машинских радова на изградњи пратећих објеката, 

са формирањем платоа на полазној и излазној 

станици, укључујући и уређење терена станица 

након завршетка свих грађевинских и осталих 

радова. У цену је укључен сав пратећи 

грађевински материјал и пратећи 

електроматеријал који се уграђује у објекте. 

 

6. Цена свих потребних радова на демонтажи и 

уклањању постојећих жичара Бела река 1 и Бела 

река 2, на траси за изградњу гондоле. 

 

7. Цену свих грађевинских и антиерозионих радова 

на изградњи нове ски стазе уз инсталацију 

гондоле. 

 

  

УКУПНО без ПДВ 
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Табела 4. 

1. УКУПНА ЦЕНА без ПДВ   

динара/евра без ПДВ. (заокружити валуту 

понуде) 

 

 

 

...................................... динара/евра без ПДВ-а 

    

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  

(Напомена: У складу са чланом 90. став 1 ЗЈН 

рок важења понуде одређује наручилац и тај рок 

се обавезно наводи у понуди који не може бити 

краћи од 90 дана од дана отварања понуда) 

 

 

     .................................. дана од дана отварања 

понуда  

 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

 

Наручилац ће Извођачу платити аванс за 

опрему и радове, најкасније у 4. кварталу 

2020. године, у износу од 30% укупне 

уговорене цене, уз услов да је Наручиоцу 

достављена банкарска гаранција за повраћај 

аванса у наведеном износу.  Наручилац неће 

исплатити ниједан износ док Извођач не 

достави банкарску гаранцију за повраћај 

аванса.  

Аванс ће се правдати привременим 

ситуацијама кроз степен извршености радова 

и опреме. 

Наручилац ће вршити плаћања Извођачу за 

израду техничке документације најкасније у 

4. кварталу 2020. године, према утврђеном 

начину фактурисања, прецизно наведеним у 

техничкој спецификацији (Одељак 6. 

конкурсне документације), која ће бити 

саставни део уговора. 

Наручилац ће плаћања за изведене радове и 

испоруку опреме вршити по степену 

извршености из структуре цена, за позиције 4, 

5а, 5б, 6 и 7, а на основу испостављених 

ситуација оверених од стране Стручног 

надзора. 

Наручилац ће вршити плаћања за изведене 

радове и испоруку опреме за изградњу 

гондоле са припадајућим објектима, за 

позиције радова из структуре цена 4, 5а и 5б, 

до вредности од 95% уговореног износа из 

структуре цена за позиције 4, 5а и 5б,  а 

предуслов за плаћање преосталих 5% од 

уговореног износа за изградњу гондоле са 

припадајућим објектима је прибављање 

употребне дозволе за изведене радове. 
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РОКОВИ ЗА  ИЗВРШЕЊА УГОВОРА : 

 

 

 

 

Рок за техничку документацију 

инсталације гондоле са објектима станица: 

Рок за израду Идејног решења је 5 дана од 

дана увођења у посао; 

Рок за израду Идејног пројекта са студијом 

оправданости је 45 дана од дана прибављања 

локацијских услова од надлежног органа; 

Рок за израду Пројекта за грађевинску 

дозволу је 45 дана од дана добијања 

позитивног мишљења Ревизионе комисије о 

извршеној стручној контроли Идејног 

пројекта са Студијом оправданости;  

 

Рок за израду Пројекта за извођење је 60 дана 

након прибављања и достављања грађевинске 

дозволе. 

 

Рок за техничку документацију ски стазе са 

системом вештачког оснежавања: 

 

Рок за израду Идејног решења ски стазе је 30 

дана од дана увођења у посао; 

Рок за израду Идејног пројекта ски стазе са 

студијом оправданости је 45 дана од 

потписивања записника о увођењу у посао; 

Рок за израду Пројекта за извођење ски стазе 

је 30 дана након прибављања и достављања 

решења о одобрењу. 

 

Рок за израду Идејног решења вештачког 

оснежавања нове ски стазе, вештачког 

оснежавања ски стазе Бела река 1 и ски стазе 

Бела река 2 -  је 30 дана од дана увођења у 

посао, за сваку од локација; 

Рок за израду Идејног пројекта са студијом 

оправданости вештачког оснежавања нове ски 

стазе, вештачког оснежавања ски стазе Бела 

река 1 и ски стазе Бела река 2 је 45 дана од 

потписивања записника о увођењу у посао, за 

сваку од локација; 

 

Рок за извођење радова на изградњи 

инсталације гондоле са пратећим 

објектима, не може бити дужи од 365 дана, 

почев од дана пријаве радова, и добијања 

потврде о пријави радова.  

 

Рок за извођење радова на изградњи ски 

стазе, не може бити дужи од 120 дана, почев 

од дана пријаве радова, и добијања потврде 

о пријави радова. 
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Гарантни рок за уграђену опрему и изведене 

радове, за гондолу са пратећим објектима не 

може бити краћи од 24 месеца 

 

 

 

Гарантни рок за изведене радове на ски стази, 

не може бити краћи од 24 месеца 

 

 

 

- Гарантни рок за изведене радове не може бити 

краћи од 24 месеца, у складу са Правилником о 

минималним гарантним роковоима за поједине 

врсте објеката односно радова(„Службени 

гласник РСˮ, број 93/11). 

 

..................................... месеци од дана 

добијања позитивног Извештаја комисије за 

примопредају гондоле са пратећим објектима. 

 

...................................... месеци од дана 

добијања позитивног Извештаја комисије за 

примопредају радова за ски стазу. 

 

      Датум                                Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача (самостални понуђач или 

носилац посла у заједничкој понуди) 

     

_____________________                      ________________________________ 

 

 

 

                         Печат и потпис овлашћеног лица члана групе понуђача / подизвођача 

     

                                              ________________________________ 

 

                                  Печат и потпис овлашћеног лица  члана групе понуђача / подизвођача 

     

                                                    ________________________________ 

 

                                  Печат и потпис овлашћеног лица  члана групе понуђача / подизвођача 

     

                                                    ________________________________ 

 

                            Печат и потпис овлашћеног лица  члана групе понуђача / подизвођача 

     

                                                    ________________________________ 

 

Напомена:  

    -     Образац понуде са Обрасцем структуре цене је потребно попунити, оверити печатом 

понуђача и потписати од стране овлашћеног лица понуђача 

    -      Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

Образац понуде са обрасцем структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће 

потписати и печатом оверити Образац понуде са Обрасцем структуре цене. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има овај Образац понуде са обрасцем 

структуре цене потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач/и, за разлику од свих других 

образаца које је довољно да попуни, потпише и овери печатом само понуђач. 
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

На основу члана 32. став 3. Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката 

изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за 

Републику Србију  (''Сл. гласник РС'' 9/20), у поступку ове јавне набавке не примењују се 

одредбе закона којим се уређују јавне набавке, а које се односе на начин доказивања 

обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке.  

 

На основу члана 33. став 1. и став 2. истог Закона, у овом поступку јавне набавке испуњеност 

обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује се достављањем 

изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове. (Изјава – одељак 13 конкурсне документације) 

Ако је понуђач доставио изјаву, наручилац може пре доношења одлуке  о додели уговора да 

од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних 

доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа. Наручилац докази може да затражи од осталих понуђача.  

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора да испуњава следеће обавезне и додатне услове: 

 

ТАБЕЛА 1. Обавезни услови  

Редни 

број 

Услови за учешће у поступку 

јавне набавке које понуђач 

мора да испуњава : 

Докази које наручилац може пре доношења одлуке о 

додели уговора да захтева од изабраног понуђача 

(односно и од осталих понуђача) :  
 

1. 

- да jе регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре,  

Напомена:  

▪ У случају да понуду подноси група понуђача -за 

сваког учесника из групе понуђача 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем и за подизвођача (ако је више 

подизвођача за сваког од њих) 

2. 

 

- да он и његов законски 

заступник нису осуђивани за 

неко од кривичних дела као 

чланови организоване 

криминалне групе, да нису 

осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре 

 

-  ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИК: Уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења 

може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. 

став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. 

лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено) и 

према месту пребивалишта. 
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Напомена: У случају да правно лице има више 

законских заступника, за сваког од њих  

        

      - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог 

криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У 

БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач 

(правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе. 

       - За кривична дела против привреде, против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА 

(које обухвата и податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом 

се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. 

-           Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда 

не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 

дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 

правно лице да достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 

чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није 

осуђиван за кривична дела против привреде и кривично 

дело примања мита. 

 

Напомена:  

▪ У случају да понуду подноси група понуђача -за 

сваког учесника из групе понуђача 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем -и за подизвођача (ако је више 

подизвођача за сваког од њих)  

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

3. 

 

- да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима 

Републике Србије или стране 

државе када има седиште на 

њеној територији 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

 

2. Уверење Управе јавних прихода града, односно 

општине да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода  
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Напомена:  

▪ Уколико је понуђач у поступку приватизације, 

уместо два горе наведена доказа -уверење Агенције 

за приватизацију да се налази у поступку 

приватизације 

 

▪ У случају да понуду подноси група понуђача -за 

сваког учесника из групе понуђача 

 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем -за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих) 

▪ Ова уверења не могу бити старија од два месеца 

пре отварања понуда 

Понуђач доставља као доказ о испуњености обавезног 

услова за учешће из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН, 

поред уверења Пореске управе Министарства финансија да 

је измирио доспеле порезе и доприносе,  и уверења свих 

надлежних локалних самоуправа на којима се понуђач 

води као порески обвезник изворних локалних 

прихода. 

Дакле, уколико понуђач има обавезу плаћања пореза и 

других јавних дажбина у више локалних самоуправа, 

потврде тих управа јединица локалних самоуправа 

такође представљају доказе на околност да понуђач 

испуњава обавезни услов за учешће из члана 75. став 1. 

тачка 4) ЗЈН. 

4. 

- да понуђач поседује важеће 

лиценце  и то: 

 

а) лиценцу П 090А1 

 и 

б) лиценцу И 090А1 

и 

ц) лиценцу П 202Г1 

 

 

Фотокопије важећих слиценци: 

 

а)  П 090А1 

и 

б)  И 090А1 

и 

ц)  П 202Г1 

Напомена: Орган за издавање наведених лиценци је 

Министарство надлежно за послове грађевинарства. 

 

Напомена: У складу са чланом 81. Став 3. ЗЈН услов из 

тачке 4. Табеле 1.  а  у вези са чланом 75. Став 1. 

Тачка5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 

који је неопходна испуњеност тог услова.  
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ТАБЕЛА 2. – додатни услови: 

 

Редни 

број 

Услови за учешће у поступку 

јавне набавке које понуђач 

мора да испуњава : 

Докази које понуађч доставља уз понуду и докази које 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 

да захтева од изабраног впонуђача 

 (односно и од осталих понуђача) :  
 

5. 

- да располаже неопходним 

пословним капацитетом: 

  

 

5.1 да је понуђач у претходном 

периоду од 5 година рачунајући 

од дана објављивања позива за 

доставу понуда испоручио и 

монтирао минимум  5 инсталација 

висинског транспорта, истог или 

сличног типа са предметом јавне 

набавке (кабинска гондола за 8,10 

или више особа, са 

електромоторима без редуктора).  

 

 

 

5.2. да је понуђач у претходном 

периоду од 5 година, рачунајући 

од дана објављивања позива за 

доставу понуда, израдио техничку 

документацију за коју је добијена 

грађевинска дозвола у 

заштићеним природним добрима, 

за минимум један 

инфраструктурни објекат 

инсталација високог транспорта-

жичара или гондола за превоз 6, 8, 

10 или више путника 

 

 

 

5.3. да је понуђач у претходном 

периоду од  5 година, рачунајући 

од дана објављивања позива за 

доставу понуда, изводио радове 

на изградњи ски стаза у 

заштићеним природним добрима, 

на нагибима терена већим од 55 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Понуђач уз понуду мора да достави уредно попуњен, 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача  „Образац 10.1  – Референтна листа 5.1 “  

 

            Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави додатне доказе којима ће потврдити испуњеност 

траженог услова, нпр. копије уговора, потврде 

референтних наручилаца и слично. 

 

    

 

 

  5.2. Понуђач уз понуду мора да достави уредно 

попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверен печатом понуђача  „Образац 10.2  – Референтна 

листа 5.2 “  

            Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави додатне доказе којима ће потврдити испуњеност 

траженог услова, нпр. копије уговора, потврде 

референтних наручилаца, копије грађевинских дозвола и 

слично… 

 

 

 

5.3. Понуђач уз понуду мора да достави уредно попуњен, 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача  „Образац 10.3  – Референтна листа 5.3 “  

            Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави додатне доказе којима ће потврдити испуњеност 

траженог услова, нпр. копије уговора, потврде 

референтних наручилаца и слично… 
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5.4. да је понуђач у претходном 

периоду од  5 година, рачунајући 

од дана објављивања позива за 

доставу понуда,  израдио 

пројектну документацију за 

изградњу ски стаза у заштићеним 

природним добрима, за коју је 

издато одобрење за извођење 

радова ∕ грађевинска дозвола – 

минимум 2 уговора 

 

 

5.5. да је понуђач у претходном 

периоду од  5 година, рачунајући 

од дана објављивања позива за 

доставу понуда,  израдио 

техничку документацију 

архитектонских објеката у 

заштићеном природном добру, за 

минимум 3 објекта, за које је 

издата грађевинска дозвола  
 

 

 

5.6. да је понуђач у претходном 

периоду од  5 година рачунајући 

од дана објављивања позива за 

доставу понуда извршио 

демонтажу линијских објеката 

лифтова и жичара у заштићеном 

природном добру – минимум 1  

 

 

 

 

 

 

 

5.7. да је понуђач у претходном 

периоду од  5 година рачунајући 

од дана објављивања позива за 

доставу понуда израдио пројектну 

документацију за систем 

вештачког снега у заштићеном 

природном добру за које је 

добијена грађевинска дозвола – 

минимум 1  

 

 

 

 

5.4. Понуђач уз понуду мора да достави уредно попуњен, 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача  „Образац 10.4  – Референтна листа 5.4 “  

            Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави додатне доказе којима ће потврдити испуњеност 

траженог услова, нпр. копије уговора, потврде 

референтних наручилаца, копије одобрења за извођење 

радова/грађевинске дозволе и слично… 

 

 

 

5.5. Понуђач уз понуду мора да достави уредно попуњен, 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача  „Образац 10.5  – Референтна листа 5.5 “  

            Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави додатне доказе којима ће потврдити испуњеност 

траженог услова, нпр. копије уговора, потврде 

референтних наручилаца, копије одобрења за извођење 

радова и слично… 

 

 

 

5.6. Понуђач уз понуду мора да достави уредно попуњен, 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача  „Образац 10.6  – Референтна листа 5.6 “  

            Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави додатне доказе којима ће потврдити испуњеност 

траженог услова, нпр. копије уговора, потврде 

референтних наручилаца, копије одобрења за извођење 

радова и слично… 

 

 

 

 

5.7. Понуђач уз понуду мора да достави уредно попуњен, 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача  „Образац 10.7  – Референтна листа 5.7 “  

            Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави додатне доказе којима ће потврдити испуњеност 

траженог услова, нпр. копије уговора, потврде 

референтних наручилаца, копије грађевинске дозволе и 

слично… 
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5.8. да је понуђач у претходном 

периоду од  5 година рачунајући 

од дана објављивања позива за 

доставу понуда изводио радове на 

изградњи система вештачког 

оснежавања, за који је добијена 

употребна дозвола – минимум 1  

 

 

 

 

 

5.9. да је понуђач у претходном 

периоду од 3 година рачунајући 

од дана објављивања позива за 

доставу понуда израдио 

геотехничке елаборате у 

заштићеним природним добрима- 

минимум 3 елабората у наведеном 

периоду  

 

 

 

5.10. да је понуђач у претходном 

периоду од 3 година рачунајући 

од дана објављивања позива за 

доставу понуда извео радове на 

уређењу ски полигона са 

покретном траком у заштићеним 

природним добрима, са 

пројектовањем  - минимум 2 

уговора, у наведеном периоду   

 

 

5.11. да је понуђач у претходном 

периоду од  3 године рачунајући 

од дана објављивања позива за 

доставу понуда учествовао у 

пројектовању система за контролу 

приступа и продају ски карата, са 

обуком, мониторингом и 

подршком у заштићеним 

природним добрима, за системе са 

флап гејт пролазима - минимум 2 

у наведеном периоду  

 

 

5.8. Понуђач уз понуду мора да достави уредно попуњен, 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача  „Образац 10.8  – Референтна листа 5.8 “  

            Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави додатне доказе којима ће потврдити испуњеност 

траженог услова, нпр. копије уговора, потврде 

референтних наручилаца, копије употребне дозволе и 

слично… 

 

 

5.9. Понуђач уз понуду мора да достави уредно попуњен, 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача  „Образац 10.9  – Референтна листа 5.9 “  

            Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави додатне доказе којима ће потврдити испуњеност 

траженог услова, нпр. копије уговора, потврде 

референтних наручилаца, копије елабората и слично… 

 

 

5.10. Понуђач уз понуду мора да достави уредно 

попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверен печатом понуђача  „Образац 10.10  – Референтна 

листа 5.10 “  

            Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави додатне доказе којима ће потврдити испуњеност 

траженог услова, нпр. копије уговора, потврде 

референтних наручилаца и слично… 

 

 

 

5.11. Понуђач уз понуду мора да достави уредно 

попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверен печатом понуђача  „Образац 10.11  – Референтна 

листа 5.11 “  

            Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави додатне доказе којима ће потврдити испуњеност 

траженог услова, нпр. копије уговора, потврде 

референтних наручилаца  и слично… 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

Страна 32 oд 82 

 

 

Напомена:  

▪ У случају да понуду подноси група понуђача, услове 

из тачке 5. група понуђача испуњава заједно, те је 

потребно доставити тражене доказе за чланове 

групе који испуњавају неки од ових услова заједно. 

Довољно је да један од чланова групе понуђача 

испуни овај услов и достави доказ. 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем/има, овај доказ не треба доставити 

за подизвођача. Понуђач мора самостално да 

испуни овај услов. 

 

 

6. 

- да располаже неопходним 

финансијским  капацитетом: 

 

 

6.1. да је понуђач у претходне три 

обрачунске године (2016, 2017 и 

2018) имао позитиван пословни 

резултат. 

 

 

6.2. да је понуђач у претходне три 

обрачунске године ( 2018, 2017 и 

2016) остварио пословни приход у 

износу од укупно минимум 

5.200.000.000,00 динара без ПДВ-

а. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6.1.            Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави Копије Биланса успеха за претходне три 

обрачунске године или други одговарајући доказ 

 

 

 

6.2           Наручилац може да затражи од понуђача да 

достави Копије Биланса успеха за претходне три 

обрачунске године или други одговарајући доказ 

 

 

 

Напомена:  

▪ У случају да понуду подноси група понуђача, услове 

из тачке 6. група понуђача испуњава заједно, те је 

потребно доставити тражене доказе за чланове 

групе који испуњавају неки од ових услова заједно. 

Довољно је да један од чланова групе понуђача 

испуни овај услов и достави доказ. 

 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем/има, овај доказ не треба доставити за 

подизвођача. Понуђач мора самостално да испуни овај 

услов. 

Напомена: Сви износи који се односе на тачку 6.2  а 

које понуђач буде доставио у страној валути биће 

прерачунати по средњем курсу Народне банке Србије 

на дан отварања понуда 
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7. 

   

7.1Сваки понуђач је обавези да 

пре подношења понуде изврши 

обилазак локација и преузме ЦД 

отвореног формата. 

 

 

 

 

Наручилац је задужен за 

организовање обиласка локација и 

достављање ЦД-а. 

Контакт особа за обилазак 

локација и преузимање ЦД-а  

1.Мирјана Шево испред 

ЈП”Скијалишта Србије” 

Контакт телефон 060/688-9565 

Е маил адреса 

mirjana.sevo@skijalistasrbije.rs 

2.Татјана Станковић испред 

ЈП”Скијалишта Србије” 

Контакт телефон 060/1782-969 

Е маил адреса 

tatjana.stankovic@skijalistasrbije.rs 

 

 

7.1 Уз понуду обавезно доставити уредно потписан 

образац - Потврда обиласка локације и преузимања ЦД –а. 

 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач је у обавези да најмање један дан 

пре обиласка локација упути Захтев за обилазак 

локација на наведене е маил адресе. 

 

 

ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:  

 

Понуђач (самостални понуђач, понуђач који наступа за подизвођачем, група понуђача) је 

дужан да достави и све обрасце садржане у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, 

попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, на начин 

дефинисан конкурсном документацијом. 

 

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ  НЕ МОРА ДА ДОСТАВИ, У ВЕЗИ СА ЧЛАНОМ 79. ЗЈН: 

 

▪ Понуђач  који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре неће 

бити обавезан да достави доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне 

регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре, у вези са чланом 79. ЗЈН. 

▪ Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 

неће бити обавезан да достави доказе наведене у тачкама од 1) до 3) Табеле 1. овог обрасца, 

сходно чл. 78. ЗЈН-а, а у вези са чланом 79. ЗЈН. 

▪ Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде  

 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

▪ Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди 

мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 3. овог обрасца – Табела 1. 

mailto:mirjana.sevo@skijalistasrbije.rs
mailto:tatjana.stankovic@skijalistasrbije.rs
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У складу са чланом 81. Став 3. ЗЈН услов из тачке 4. Табеле 1.  а  у вези са чланом 75. Став 

1. Тачка5) ЗЈН,  понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који 

је неопходна испуњеност тог услова дужан је да испуни самостално.  

Остале услове из Табела 2. испуњавају заједно. 

ПОДИЗВОЂАЧИ  

▪ Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем/има, подизвођач мора да испуњава 

обавезне услове наведене под редним бројем од 1. до 3. овог обрасца – Табела 1  

У складу са чланом 81. Став 3. ЗЈН услов из тачке 4. Табеле 1.  а  у вези са чланом 75. Став 

1. Тачка5) ЗЈН,  понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који 

је неопходна испуњеност тог услова дужан је да испуни самостално. 

Додатне услове из табеле 2. понуђач мора да испуњава самостално. 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

▪ Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази из члана 77. ЗЈН, 

понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,  јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе.  

▪ Ако најповољнији 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. 

 

ПРОМЕНЕ 

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

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

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

документује на прописани начин. 

 

Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и 

необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорносту, у смислу 

члана  170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. 

тачка 3) ЗЈН. 

 

Чланом 234а Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - 

испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013) је предвиђено да Oдгoвoрнo лицe у прeдузeћу или 

другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кojи у 

вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa, или сe нa 

нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe прoтивпрaвнe рaдњe у 

нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe, кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст 

мeсeци дo пeт гoдинa. 
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6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке је испорука исклопиве кабинске жичаре-гондоле Брзеће (Бела река) – Мали 

Караман, са кабинама за 10 особа и изградњом пратећих станица и пратеће ски стазе, што обухвата 

израду све потребне техничке документације и изградњу, према систему ,,кључ у руке’’. 

 

У склопу радова потребно је извршити све пратеће радове на демонтажи комплетне инсталације 

двоседежних жичара Бела река 1 и Бела река 2. Комплетну опрему потребно је извући са трасе и 

транспортовати на локацију коју одреди Наручилац у оквиру ски центра Копаоник. 

 

У склопу понуде потребно је предвидети трошкове за израду и потребне техничке документације 

за даљи развој скијалишта уз инсталацију гондоле, и то пројекте вештачког оснежавања за нову 

ски стазу, као и за постојеће ски стазе Бела река1 и Бела река 2. 

Гондола се састоји од полазне станице Брзеће са пратећим објектима, мећустанице 1 (Струга), 

међустанице 2 (ФИС Полигон) са изградњом објекта гараже за смештај кабина, као и окретне 

станице Мали караман са припадајућим објектом ски ресторана. Према расположивој 

документацији Наручилаца, за потребе израде урбанистичког пројекта, прибављено је идејно 

решење са 28 стубних места на траси жичаре. Понуђач у склопу своје понуде може предвидети и 

другачији распоред и висину стубних места, у зависности од своје понуђене опреме, све у оквиру 

задате трасе и утврђених граница урбанистичког пројекта. 

Гондолу планирати за пуно транспортно оптерећење на узлазној страни и пуно транспортно 

оптерећења на повратној страни. 

Профил гондоле сместити дуж постојећих линија жичара Бела река 1 и Бела река 2, са планираним 

продужењем до платоа Мали Караман. 

Иницијални капацитет жичаре-гондоле предвидети за 1600 особа на сат, при брзини од 6 м/с. 

Предвидети могућност проширења на максимални капацитет од 2400 особа/ч. 

Инсталацију планирати према следећем: 

• Полазна-затезна станица налази се у Брзећу, уз постојећу ски стазу. Уз полазну станицу 

је планирана иградња објеката у функцији система гондоле. Планиране садржаје чине 

продајно место, депо за ски опрему, канцеларија управљача, техничка просторија у 

функцији гондоле, као и јавни тоалет; 

• Пролазна међустаница 1 (Струга), лоцирана је на излазу старе жичаре Бела река 1 и 

полазу старе жичаре Бела река 2; 

• Пролазна међустаница 2 (ФИС Полигон), лоцирана је на излазу старе  жичаре Бела река 

2. Гаража за кабине је смештена уз Међустаницу 2(ФИС Полигон); 

• Окретна-затезна станица- Мали караман, смештена је на платоу непосредно уз локације 

излазних станица жичара и ски лифтова, и то постојеће излазне станице инсталације 

шестоседне жичаре Гвоздац, излазне станице инсталације четвороседне жичаре Мали 

караман, ски лифта Мали караман и ски лифта Кнежевске баре. Уз изградњу пратећих 

објеката на излазној станици, планирати и грађевинске радове на формирању полигона 

за обуку скијаша, са израдом дрвене ограде полигона и израдом пратеће техничке 

документације за извођење радова на полигону, дужине око 70м, са ширином око 40м. 

На платоу излазне станице Мали караман налази се мрежа инсталација постојећег 

система вештачког оснежавања, за које је потребно спровести све неопходне активности 

на измештању и изради пратеће документације за измештање. 
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ИНСТАЛАЦИЈА ГОНДОЛЕ на траси 

Траса гондоле и позиције стубова треба да буду пројектовани на траси постојећих инсталација 

Бела река 1 и 2, са планираним продужењем до платоа Мали Караман. 

Вертикални пад између висине терена и гондоле мора да буде пројектован у складу са важећим 

прописима за овај тип објеката. 

 

Пројекат мора такође обухватити све адекватне мере са циљем да заштити све челичне елементе 

жичаре од корозије. Пројекат трасе треба да дозволи рад када брзина ветра достиже брзину од 70 

км/сат у било ком правцу. 

 

У понуду треба да буде укључена набавка и уградња свих структурних елемената трасе жичаре као 

што је:  

- Комплетна опрема за траси (завојнице са пратећим елементима); 

- Број стубова на траси не сме прећи број од 30 носећих стубова. Све компоненте стубова 

планирати као поцинковане и опремљене прстеном за уземљење, да буду повезани једни 

за друге и са станицама, како би се обезбедио једнаки струјни потенцијал. Сви стубови 

морају имати мердевине, радне платформе, и греде за скидање ужета са котурних 

батерија (само ако лифт није у функцији). Такође су опремљени паник тастером на врху 

и водећим ужетом за личну безбедност при пењању на стуб. 

У случају компресионих стубова или подупирача / компресионих стубова (измењиво    

оптерећење, дупли ефекат), темељи су израђени са тачкама за качење за спуштање 

ужета, а за потребе на одржавању. 

 

- Сервисне платформе и пењалице у складу са прописима; 

- Јарам са сервисним гредама; 

- Носеће уже потребног пресека, галванизовано и сертификовано према Директиви 

2000/9/ЕС; 

- Сигнални и каблови трасе. Понуђач треба да обезбеди безбедносни систем каблова (тј. 

предвидети безбедно постављање сигналних каблова); 

- Инсталацију пројектовати према нормативима ЕН 12929-1 и према томе потребно је да 

испуњава захтевани размак између седишта и стубова; 

- Предвидети систем за паркирање кабина. Кабине које су ван употребе, и у случају када 

је изутетно лоше време (ветар, снег), се могу повући са трасе и паркирати у гаражи код 

Међустанице 2. Ако је нека кабина покварена, такође може да се паркира у гаражи. 

Предвидети да гаража поседује сопствени систем за паковање кабина и димензионисати 

је да прими број кабина у крајњем капацитету инсталације. 

 

ПОГОН ГОНДОЛЕ 

 

Погонски систем гондоле мора да буде најмодернији и технолошки најнапреднији систем, на 

начин да је утицај на околину најмањи могући, а ефикасност погона буде маскимална.  

 

Вучну снагу  жичаре  предвидети са електро  погонским системом  са вариjабилном брзином, са 

статично конверзионим А/Ц системом напајања и директним преносом снаге на ужетњачу, који за 
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свој рад не користи материјале на бази уља, имајући у виду спречавање могућности изазивања 

инцидента и оштећења животне средине. 

Електромотор се израђује са континуалном регулацијом брзине кроз инвертер. 

 

ОПРЕМА СТАНИЦА 

Полазно - затезна станица у подножју Брзећа, предвиђена је у близини зоне где се очекује 

формирање приступног платоа и прилазних саобраћајница за посетиоце из правца Брзећа. 

Корисницима ски центра, а пре свега скијашима као најбројнијом групом, приступ жичари је 

пројектовати прегледно и са лако разумљивим приступним стазама. 

Конструкцију и материјализацију објекта инсталације станице израдити у стилу заварених 

челичних конструкција. 

Челична конструкција носи све механичке уређаје за конвејерску јединицу, која води кабине кроз 

станице. Конвејорска јединица има улогу “шина” за хватаљке, како би кабине прошле кроз 

станицу. Радне платформе на станицама везати за челичну конструкцију. 

Полазну станица планирати у потпуности покривену. Велики прозори потребно је да омогуће 

продор довољне природне светлости, а вентилациони закрилци потребну вентилацију простора. 

Међустаницу 1 потребно је да има лаку покривку, имајући у виду да није изложена јаким 

утицајима ветра. Лака покривка покрива само синхронизоване механизме (гуме, фелне, контролне 

геометријске системе, сензоре...) 

Међустаницу 2 планирати у потпуности покривену. 

Окретну станицу планирати у потпуности покривену, за део инсталације који би се налазио ван 

габарита објекта настрешнице излазне станице. 

Систем проласка кабине кроз станицу остварује се на начин да се кабина приликом уласка у 

станицу, одваја од ужета шином за хватаљке. Кабина се успорава кочионим системом, креће се 

кроз станицу конвејерском јединицом. Након проласка станице кабина добија убрзање системом 

за убрзавање, и на крају се качи на уже пре поновног напуштања станице. Сви елементи 

конвејерског система у станицама су направљени у стилу “точак- конвејер”. 

Целокупно кретање кабине у станици надзорише анти-колизиони систем, укључујући и исправно 

одвајање и поновно качење кабина на уже. 

 

Предвидети да сигнални кабл који ће повезивати горњу станицу, доњу станицу, и стубове преко 

жице буде подземни. На стубовима се налазе котурне батерије које усмеравају уже. Котурове 

планирати од алуминијумске легуре.  

У случају испадња ужета, преломне виљушке потребно је да детектују испадање и гасе 

инсталацију тако што прекидају затворени струјни круг (безбедносни круг). 

СИСТЕМ ЗА ПРОЛАЗ СКИЈАША СА КОНТРОЛОМ ПРОЛАЗА СКИЈАША 

Уз полазну станицу предвиђа се и опремање просторије инсталацијама слабе струје за 

омогућавање будуће продаје карата за пролаз скијаша. Изабрани понуђач потребно је да изради 

документацију за пројектовање система за контролу проласка скијаша, за комплетну инсталацију 

гондоле, на основу које је потребно уградити потребне инсталације слабе струје унутар објеката, 

преко кога ће се повезати и уградити будући систем контроле проласка. 

Пројектовани систем за контролу приступа и продају ски карата мора задовољити следеће 

техничке услове:   

- Систем пројектовати за оптималам број улазака на станицама. Минималан број улазних 

капија на полазној станици је 3. У складу са конфигурацијом терена, пратећим бројем ски 
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стаза на локацији уз инсталацију гондоле, у односу на иницијални и крајњи капацитет 

корисника на инсталацији, потребно испројектовати оптималан систем за пролаз скијаша; 

- Пројектовани систем мора да буде потпуно функционалан у складу са важећим прописима 

на територији Републике Србије и према упутствима произвођача;  

- Пројектована опрема мора поседовати ЦЕ-изјаву о усаглашености, сертификат о квалитету 

према европским директивама и RoHs декларацију о усклађености за сву опрему, изјаву о 

мрежном протоколу који се користи при раду капија; 

- Систем пројектовати за Контролне капије_ FLAP” баријере, са пратећим системима за овај 

тип уласка на гондолу;  

- Пројектоване капије не смеју бити опремљене са обртним механизмом;  

- Пројектоване Контролне капије морају бити декларисане од стране произвођача као 

решења за спољну употребу на скијалиштима;  

- Пројектовати Продајно место са потребном опремом и  пратећим инсталацијама; 

- Пројектовати потребан број камера за надзор група капија; 

- Пројектовати систем за надзор група капија за улазак скијаша -  за надзор проласка кроз 

капије, тако да систем може фотографисати корисника приликом куповине карата за 

приступ гондоли и приликом проласка кроз капије, а на основу прикупљених снимака и 

врши упоређење истих. 

Уградња система и опреме за контролу проласка скијаша није предмет јавне набавке, већ само 

пројектовање система и уградња потребних унутрашњих инсталација. 

КАБИНЕ 

 

Понуђач треба да предвиди набавку и уградњу кабина капацитета 10 особа, на следећи начин: 

- потребан број кабина је 74, од којих је једна потребно да буде ВИП опремљена, према 

захтеву Наручилаца; 

- хватаљка, са номиналном силом затварања, која се бира према максималној 

инклинацији лифта; 

- цевасти главни рам, на којем су монтирана седишта; 

- удобна седишта; 

- висина кабина је око 210 цм; 

- кабине да поседују додатни баласт како би им се повећала отпорност на ветар; 

- потребно је да поседују прозоре за вентилацију кабине; 

- локација држача за скије - са спољне стране кабине. 

 

Предложене кабине би требало да буду дизајна одобреног од стране Наручилаца. Кабине треба да 

буду у техничком и естетском погледу високог квалитета. 

 

Наручилац задржава право одабира боја, комплетног материјала за ентеријер и екстеријер.  

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА 

Предвидети набавком и Систем контроле и надзора гондоле. Системе сачињавају углавном 

следеће компоненте: 

- Контролни ормани са сигурносним ПЛЦ-ом за контролу станица и трасе; 

- Контролни сто за оператера; 

- Софтвер за визуализацију и менаџмент Система, са црном кутијом; 

- Систем контроле трасе; 

- Моторски погон за повратак; 
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- Комуникациони линијски каблови међу станицама; 

- Контролни орман за гаражу. 

- Систем контроле приступа особа на инсталацији. 

 

Потребна снага за електрично енергијом за рад инсталације планирати према следећем: 

- Полазна станица Брзеће- (40+63) КwА; 

- Међустаница 1(Струга)  - 63 КwА; 

- Међустаница 2(ФИС Полигон) - (40+1700) КwА; 

- Окретна станица-(63+100) КwА. 

 

Понудом предвидети све потребне енергетске радове на траси инсталације, са израдом пратеће 

техничке документације. 

 

ОПРЕМА ЗА СПАШАВАЊЕ   

Спашавање путника у случају да жичара-гондола не може да се покрене неопходно је вршити 

употребом сајли. Опрему укључити у цену жичаре. Како би се обезбедиле адекватне процедуре 

спашавања, потребно је развити концепт спашавања који узима у обзир специфичности саме 

инсталације. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

Кота укрцавања-искрцавања полаза жичаре-

гондоле 

1075.70 мнм 

Кота укрцавања-искрцавања међустанице 1 

(Струга) 

1355.70 мнм 

Кота укрцавања-искрцавања међустанице 2 

(ФИС Полигон) 

1863.70 мнм 

Кота укрцавања-искрцавања окретне станице 1918.70 мнм 

Локација погона мотора Meђустаница 2(ФИС Полигон) 

Тип мотора Електромотор без редуктора 

Снага мотора при покретању  Око 1505 kw 

Снага мотора при нормалном режиму рада Око 1214 kw 

Иницијални капацитет жичаре-гондоле 1600 особа на час 

Крајњи капацитет жичаре-гондоле 2400 особа на час 

Дужина жичаре-гондоле 3741.00 м 

Висинска разлика 843 м 

Пречник ужета 54 мм 

Брзина кретања  6 м/с 

Број кабина при иницијалном капацитету 74 

Број кабина при крајњем капациту 111 

Време путовања 12.49 мин 

Дозвољена јачина ветра при раду До 70 км/час 

Напомена: Табела је дата на основу података из Идејног решења.  
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ОБЈЕКТИ СТАНИЦА 

 

Опште одредбе: 
 

Предмет јавне набавке је изградња пратећих архитектонских објеката на станицама гондоле, по 

моделу Идејног решења, који ће бити доступан потенцијалним понуђачима на обиласку локације. 

Димензије и габарити свих објеката из предмета јавне набавке потребно је да буду према идејном 

решењу доступног заинтересованим понуђачима. 

 

Према идејном решењу потребно је предвидети радове на изградњи објеката, са укупном бруто 

површином објеката, у износу од 2777.00 м², од чега бруто подземних етажа 319.00 м² и бруто 

површина надземних етажа 2458.00 м².                                                

 

Уколико у току извођења радова буде неопходно измештање инсталација на траси гондоле, и у 

зонама станице, обавеза је Извођача да радове изведе у оквиру понуђене цене. Обавеза извођача 

радова је да све површине које су биле предмет грађевинских радова затрави. 

 

На све измене у току пројекта, потребно је обезбедити сагласност Наручилаца. 

 

Пратећу инфраструктуру сповести према техничким захтевима за сваку од станица. У наставку 

текста, у опису објеката дате су смернице за спровођење потребних радова. 

 

ПОЛАЗНА СТАНИЦА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 

 

На полазној станици предвиђа се изградња два засебна објекта као пратећи садржаји полазне 

станице гондоле. 

Уз објекте гондоле потребно извести све неопходне радове на формирању платоа за приступ 

скијашима гондоли. 

 

Први објекат је кућица за оператере, спратности П. Објекат је правоугаони са просторијом за 

оператера и засебним тоалетом. Саставни део објекта је и плато који је формиран као предпростор 

из ког се улази у две предходно поменуте просторије. Платоу се приступа са платоа улазне 

станице гондоле. За конструктивни систем предвидети челичне стубове између којих се формирају 

зидови од металних термоизолационих панела. Таваницу предвидети као челичну подконструкција 

са лимом као кровним покривачем. Зидове пројектовати тако да обезбеђују потребну стабилност 

објекта и изоловати према важећим прописима за термичку заштиту. Фасадне зидове предвидети 

од металних термоизолационих панела. Подове за плато/предпростор планирати са тартан коцкама 

на бетонској подлози. Унутрашњи простор - тартан коцке на бетонској подлози. Кров предвидети 

као раван кров, са лимом као кровним покривачем, одговарајуће носивости. У складу са наменом 

простора, предвидети и одговарајућу опрему, инсталације водовода и канализације, инсталације 

слабе и јаке струје као и прикључивање на комуналне инфрастуктурне мреже у зони полазне 

станице, а све у складу са условима надлежних институција. 

 

Други објекат - за овај објекат је предвиђена могућност изградње у две фазе, а предмет јавне 

набавке је изградња и прибављање грађевинске дозволе за прву фазу. Предмет набавке 

обухвата објекат спратности П+1. Објекат садржи простор са пултом за продају ски карата, јавни 

тоалет, техничку просторију која се може користити и за евентуално постављање трафо станице и 

скијашницу. У нивоу етаже П, планирани су простор за продају ски карата, Јавни тоалети, 

Техничка просторија и комуникације. На нивоу првог спрата, планирати простор за скијашницу. За 
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конструктивни систем планирати решење са комбинацијом челичних стубова  са сендвич 

зидовима. Таваницу усвојити као челичну подконструкција са лимом као кровним покривачем, 

одговарајуће носивости. Зидове пројектовати тако да обезбеђују потребну стабилност објекта и 

изоловати према важећим прописима за термичку заштиту. Фасадне зидове планирати као сендвич 

зидови са облогом од Фундермакса или слично, у боји и одговарајућем тону, како би се уклопио у 

природни амбијент и стаклене нерефлектујуће површине. За подове планирати гранитну 

противклизну керамику у свим просторијама. Кров пројектовати као кос једноводан кров, са 

лимом као кровним покривачем, одговарајуће носивости. 

У складу са наменом простора, предвидети и одговарајућу опрему, инсталације водовода и 

канализације, инсталације слабе и јаке струје, термотехничке инсталације, инсталације дојаве 

пожара, као и прикључивање на комуналне инфрастуктурне мреже, а све у складу са условима 

надлежних институција. 

 

ДВОСТРАНА МЕЂУСТАНИЦА „СТРУГА“ СА КУЋИЦАМА ЗА ОПЕРАТЕРА 

 

У склопу инсталације гондоле потребна је изградња два иста објекта - кућица за оператере, 

спратности П. Објекат је правоугаони са просторијом за оператера, у складу са идејним решењем 

Наручилаца. Објектима се приступа са платоа међустанице гондоле. Објекти се налазе са сваке 

стране трасе гондоле, по један. 

 

Ускладити архитектуру, материјализацију и опремање кућица за оператере, према техничком 

захтеву кућица за оператере, описаног у оквиру полазне станице гондоле.  

 

ДВОСТРАНА УГАОНА МЕЂУСТАНИЦА „ФИС“ СА ГАРАЖОМ ЗА КАБИНЕ 

 

Предмет набавке на локацији ове међустанице, а према идејном решењу, је изградња два засебна 

објекта као пратећи садржаји међустанице гондоле, као и објекат гараже за кабине гондоле. 

 

• Два објекта кућица за оператере 

Кућице за оператере, спратности П.  

 

Први објекат је у основи првоаугаони, са просторијом за оператера. Објекту се 

приступа са платоа међустанице гондоле.  

 

Други објекат се састоји из две просторије. У објекат се улази са платоа међустанице 

гондоле и улази се у просторију за оператера. Из те посторије предвидети улаз у 

простор где ће бити смештена техничка просторија са потребном опремом. 

 

Ускладити архитектуру, материјализацију и опремање кућица за оператере, према 

техничком захтеву кућица за оператере, описаног у оквиру полазне станице гондоле.  

 

 

• Гаража за кабине гондоле 

Предмет изградње је објекат спратности По+П. Објекат је у основи правоугаони, а 

испод једног дела приземља, налази се подрум, све у складу са нагибом терена и 

планираним идејним решењем. Простору за паркирање кабина гондоле се приступа 

са платоа међустанице гондоле, а у подрумској етажи ће се налазити техничке 

просторије којима ће се приступати директно са терена. 
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У току разраде пројекта, а за потребе приуступа подрумској етажи гараже, посебну 

пажњу обратити на висину стубова гондоле, како би се омогућио несметани приступ 

возилима специјалне механизације, као и сервисним возилима. 

 

У склопу понуде планирати све потребне радове на нивелацији терена и извођењу 

приступног пута подрумској етажи. 

За конструктивни систем предвидети решење којим се предвиђају челични стубови 

између којих се формирају зидови од металних термоизолационих панела. Таваницу 

усвојити као челичну подконструкција, са лимом као кровним покривачем 

одговарајуће носивости. 

  

Фундирање предвидети комбинацијом контра плоча и са АБ темељима. Поседну 

пажњу обратити на разраду пројекта и одабир техничког решења на начин да 

приликом извођења радова не дође до угрожавања режима другог степена заштите, у 

непосредној близини објекта гараже. 

Зидове пројектовати тако да обезбеђују потребну стабилност објекта и изоловати 

према важећим прописима за термичку заштиту. Фасадне зидови планирати од 

металних термоизолационих панела. Финална облога подова је бетон, уз обавезно 

извођење радова на адекватном одвођењу воде од отапања снега са лагерованиох 

кабина. Кров пројектовати у извести као кос кров, са лимом као кровним 

покривачем, одговарајуће носивости. 

 

У складу са наменом простора, предвидети и одговарајућу опрему свих потребних 

инсталација, прикључивање на комуналне инфрастуктурне мреже, као и све пратеће 

електоенергетске радове.  

  

ИЗЛАЗНА СТАНИЦА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТОМ СКИ РЕСТОРАНА 

 

Предмет изградње према идејном решењу је изградња објекта надстрешнице излазне станице, 

заједно са објектом ски ресторана, са пратећом терасом. Обавеза пројектанта је да разради 

усвојено техничко решење дато у Идејном решењу Наручилаца, према следећем: 

• Простор надстрешнице излазне станице, спратности П, обухвата кућицу за оператере 

са платоом за приступ инсталацији. Кућица за оператере је правоугаоног облика са 

просторијом за оператера и засебним тоалетом. Саставни део простора станице чини 

и плато за укрцавање и искрцавање путника. 

 

За конструктивни систем надстрешнице излазне станице, предвиђају се челични 

стубови између којих се формирају панели и нерефлектујуће стаклене површине. 

Таваница је усвојена као челична подконструкција.  

  

За конструктивни систем просторије за оператера унутар простора надстрешнице 

предвиђају се челични стубови између којих се формирају зидови од металних 

термоизолационих панела. Таваница је усвојена као челична подконструкција. 

 

Зидови су пројектовани тако да обезбеђују потребну стабилност објекта и изоловани 

су према важећим прописима за термичку заштиту. Фасадне зидове предвидети од 

металних термоизолационих панела у комбинацији са стакленим нерефлектујућим 

површинама. 
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Подови за Плато/предпростор испред  - комбинација тартан коцке и гумене подлоге 

на бетонској подлози. 

Подови за унутрашњи простор - тартан коцке на бетонској подлози. 

 

Кров Надстрешнице излазне станице извести као кос једноводан кров, са лимом као 

кровним покривачем, одговарајуће носивости. 

Кров просторије за оператера унутар простора надстрешнице извести као раван 

кров, са лимом као кровним покривачем, одговарајуће носивости. 

 

У складу са наменом простора, предвиђена је и одговарајућа опрема као и прикључивање на 

комуналне инфрастуктурне мреже. У објекту су предвиђене инсталације водовода и канализације, 

као и електроинсталације слабе и јаке струје. 

         

 

• Други објекат - Објекат ски ресторана је спратности По+П. Објекат садржи у 

подруму простор са кухињом, техничком просторијом и оставом. Овој етажи се 

приступа директно са терена, а све у складу са нагибом терена. На етажи приземља 

се налази ски ресторан са тоалетима, којима се може приступити и без уласка у 

простор ресторана, тако да представљају и јавни тоалет. Уз објекат ски ресторана 

извести и радове на постављању пратеће терасе. 

 

За конструктивни систем објекта предвидети челичне стубове између којих се 

формирају сендвич зидови. Таваницу планирати као челичну подконструкција са 

лимом као кровним покривачем, одговарајуће носивости. 

 

Зидове извести тако да обезбеђују потребну стабилност објекта и изоловати према 

важећим прописима за термичку заштиту. Фасадни зидови су сендвич зидови са 

облогом од Фундер макса или слично, у боји и одговарајућем тону, како би се 

уклопио у природни амбијент и стаклене нерефлектујуће површине. Кров извести 

као једноводан кров, са лимом као кровним покривачем, одговарајуће носивости. 

 

Подове у свим просторијама извести са гранитном противклизном керамиком, 

високог квалитета, а на тераси извести дрвени под. 

Извести и адекватну ограду на тераси, са постављањем заштите од ветра на целој 

дужини ограде, применом материјала који ће омогућити панорамско разледање са 

простора терасе. 

  

У складу са наменом простора, предвиђена је и одговарајућа опрема као и 

прикључивање на комуналне инфрастуктурне мреже. У објекту су предвиђене 

инсталације водовода и канализације, као и електроинсталације слабе и јаке струје. 

У објекту су предвиђене следеће инсталације: 

- водовода и канализације; 

- електроинсталације слабе и јаке струје; 

- термотехничке инсталације грејања и вентилације; 

- инсталације дојаве пожара. 

 

За инсталацију водоводне мреже применити и извести техничко решење у складу са 

Решењем о условима заштите природе 019-3/4, из система вештачког оснежавања ЈП 

Скијалишта Србије, са изградњом потребних објеката и опреме (резервоар и пумпе) за 

несметано коришћење воде из система вештачког оснежавања. 



 

 

страна 44 од 82 

 

 

Обавеза извођача је извођење свих радова према противпожарни захтевима надлежних 

институција. 

 

Како је обавеза Наручилаца изградња недостајуће инфраструктуре канализационе мреже од 

локације излазне станице Мали караман до дома Ртањ,  пројектом и радовима предвидети 

канализациони излаз из објекта излазне станице, који ће се прикључити на будућу 

недостајућу инфраструктуру. 
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ИЗГРАДЊА СКИ СТАЗЕ УЗ ПРАТЕЋУ ГОНДОЛУ, са пројектима система вештачког 

оснежања 

За потрeбe развоја скијашког цeнтра на Копаонику, израђено је идејно решење нове ски стазе уз 

инсталацију гондоле, где су размотрене просторнe и тeхничкe могућности успостављања трасe ски 

стазe ФИС ПОЛИГОН уз будућу кабинску жичару Гондолу Брзeћe - Мали Караман. 

Постојeћа ски стаза Бeла рeка 2 јe у јeдном свом дeлу изузeтно стрма и уска тако да сe Инвeститор 

опрeдeлио за изградњу новe стазe која ћe омогућити бeзбeднијe и удобнијe скијањe. Планирана 

стаза јe прeдвиђeна просторним планом и одваја сe од ски стазe Бeла рeка 2 на стационажи 0+446 

м. Будућа стаза сe улива у сам почeтак постојeћe ски стазe Бeла рeка 1, при томe пролази испод 

будућe кабинскe жичарe-гондолe измeђу стубних мeста 11 и 12. 

За прeдмeтну локацију анализирана јe морфологија тeрeна  и након тога сe приступило изради 

варијантe трасe ски стазe односно изради тeхничког рeшeња у смислу формирања трасe ски стазe, 

одрeђивања њeнe границe и њeно „вођeњe“ хоризонталним  и вeртикалним гeомeтријским 

парамeтрима. 

Овим идeјним рeшeњeм дeфинисана јe  траса ски стазe ФИС полигон у ситуационом плану, чија јe 

дужина око 956 м. Ширина ски стазe јe 40м, док јe на дeлу гдe пролази испод стубног мeста бр 18, 

ширина стазe смањeна на 15 м, имајући у виду да јe у том дeлу попрeчни нагиб тeрeна вeлики. 

Подужни нагиб ски стазe јe промeнљив и прати пад тeрeна колико јe то могућe и то од 3,00% до 

59%. Нивeлeта јe прилагођeна постојeћој конфигурацији, при чeму су зeмљани радови свeдeни на 

најмању могућу мeру.  Попрeчни нагиб ски стазe јe 2-15%. Попрeчни пад ски стазe јe такођe 

прилагођeн условима локацијe, односно локално јe пројeктован на начин да сe што вишe 

прилагоди постојeћој конфигурацији у циљу смањeња зeмљаних радова.  

Изабрани понуђач потребно је да предвиди потребне активности на изради техничке 

документације за изградњу предметне стазе, као и потребне грађевинске и антиерозионе радове за 

изградњу ски стазе. 

У даљој разради техничке документације, потребно сагледати могућност измене постојеће трасе 

дефинисане идејним решењем који је саставни део ЈН, на начин обезбеђивања што оптималнијег 

провлачења трасе и нивелете нове ски стазе, а које би даље послужило за измену просторног плана 

подручја посебне намене и давања детаљних аналитичких тачака за директног спровођења. 

Уз потребну техничку документацију за изградњу ски стазе, потребно је израдити и техничку 

документацију са пратећим документима за изградњу система вештачког оснежавања за 

новопројектовану ски стазу, као и за постојеће ски стазе Бела река 1 и Бела река 2, закључно са 

нивоом техничке документације -  идејним пројектом са студијом оправданости. 

Изградња система вештачког оснежавања није предмет јавне набавке. 

 

 

 



 

 

страна 46 од 82 

 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

За потребе прибављања грађевинске дозволе за изградњу гондоле са пратећим објектима потребно 

је израдити неопходну техничку документацију, у складу са Законом о планирању и изградњи и 

Законом о жичарама. 

 

Наручилац је у претходном периоду прибавио Идејно решење инсталације гондоле, са 

архитектонским решењем објеката уз станице гондоле, као и Идејно решење ски стазе, које су 

послужиле за израду спецификације за предметну јавну набавку, тј. потребне техничке описе и 

захтеве Наручилаца.   

 

Како предметна документација, која ће бити на располагању, у односу на избор опреме 

инсталације гондоле може претрпети потребне корекције на траси инсталације, потребно је да 

Изабрани понуђач изради техничку документацију, у складу са законским прописима и условима 

који ће се добијати у поступку дозвола (локацијски услови, ревизиона комисија и сл.), као и у 

складу са свим захтевима из техничке спецификације који подразумевају додатну разраду и 

преправке, уз одобрење Наручилаца. 

 

Потенцијалним Понуђачима биће на располагању Идејна решења са комплетно свим условима 

имаоца јавних овлашћења, прикупљених у поступку израде Урбанистичког пројекта за потребе 

изградње гондоле. 

 

Како израђено идејно решење за нову ски стазу не поседује ажурну геодетску подлогу, у даљој 

разради извршити корекцију решења и прибавити ажурне подлоге. 

 

За израду документације система вештачког оснежавања постојећих стаза, прибавити такође 

ажурну ктп документацију потребну за разраду пројеката. 

 

Неопходна техничка документација која је предмет ЈН обухвата израду пројеката, елабората и 

студија, у поступку добијања грађевинске дозволе за изградњу гондоле са пратећим објектима и 

прибављања решења о одобрењу радова за изградњу пратеће ски стазе, као и потребних пројеката 

за извођење радова, прибављања употребне дозволе и упис објеката у катастар непокретности.  

Техничку документацију израдити према захтевима Наручилаца за следеће: 

a) техничка документација гондоле са пратећим објектима; 

b) техничка документација нове ски стазе; 

c) техничка документација система вештачког оснежавања нове и постојећих ски стаза. 

Изабрани понуђач у оквиру своје цене потребно је да планира спровођење припремних радова, и 

то: 

- Обилазак терена; 

- Геотехника/геофизика; 

- Геодетски радови. 

Након сагледавања све расположиве документације прибављанe у претходном периоду, потребно 

је да Изабрани понуђач сагледа потребу за прибављање остале документације (детаљна израда 

потребних снимања и елабората инжењерско геолошких истраживања за предметну локацију), за 

потребе пројектовања, о свом трошку. 
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a) ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОНДОЛЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 

ПОДРАЗУМЕВА следеће: 

• Идејно решење  

Изабрани понуђач је у обавези да изврши корекцију идејног решења у складу са опремом коју 

нуди, а све у складу са процедуром пред надлежним органима у поступку прибављања 

локацијских услова. 

 

У разради пројекта планирати даљу разраду усвојених 3Д модела објеката станица, који су 

саставни део идејног решења, који је саставни део јавне набавке. 

 

Рок:5 дана о дана увођења у посао. 

Рок за исправке по примедбама – 5 дана. 

 

Уколико понуђено решење изабраног понуђача одговара у потпуности идејном решењу које је 

Наручилац доставио потенцијалним понуђачима, обавеза Понуђача је да изврши корекцију идејног 

решења и комплетира га за предају кроз систем обједињене процедуре са обрађивачем који је 

опредељен за израду техничке документације у оквиру конзорцијума изабраног понуђача. 

 

• Идејни пројекат са Студијом оправданости 

Потребно израдити у складу са локацијским условима и усвојеним Идејним решењем, а који мора 

да садржи прилоге који ниво идејног пројекта претпоставља и који ће Ивеститору послужити за 

добијање позитивног извештаја ревизионе комисије. Идејни пројекат мора бити одобрен од стране 

Наручилаца и урађен у складу са процедуром пред надлежним органима у поступку прибављања 

позитивног мишљења ревизионе комисије. 

 

Рок: 45 дана за израду финалне верзије техничке документације од дана стицања услова за израду 

исте /након прибављања и достављања локацијских услова изабраном Понуђачу.  

 

Изабрани понуђач у обавези да поступи по свим примедбама датим од стране Ивеститора и 

надлежних институција.  

Рок за исправке по примедбама – 10 дана. 

 

• Пројекат за грађевинску дозволу 

Потребно је да садржи све елементе који тај ниво техничке документације захтева, у складу са 

Законом о планирању и изградњи, Законом о жичарама за транспорт лица, и другим законима и 

подзаконским актима у складу са предметом јавне набавке. 

 

Рок: 45 дана за израду Пројекта за грађевинску дозволу након прибављања и достављања 

позитивног мишљења Ревизионе комисије. 

 

Рок за исправке по примедбама – 10 дана. 

 

Напомена: Техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу ће вршити независна 

пројектантска кућа ангажована од стране Наручилаца.  
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• Пројекат за извођење 

Потребно је да садржи све елементе који тај ниво техничке документације захтева, у складу са 

Законом о планирању и изградњи, Законом о жичарама за транспорт лица, и другим законима и 

подзаконским актима у складу са предметом јавне набавке. 

 

Извођач радова дужан је да преда Наручилацу све делове пројеката који се односе на извођачку 

разраду свих бетонских и челичних конструкција, као и свих пратећих радова на изградњи 

објеката. 

 

Рок: 60 дана за израду финалне верзије Пројекта за извођење /након прибављања и достављања 

грађевинске дозволе. 

 

Начин фактурисања техничке документације за документацију гондоле са пратећим 

објектима, у % од исказане позиције из структуре цена: 

- Идејно решење : 0%  

- Идејни пројекат са Студијом оправданости: 20% 

- Пројекат за грађевинску дозволу:40% 

- Пројекат за извођење: 40% 

 

b) ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ нове ски стазе; 

• Идејно решење ски стазе 

Како израђено идејно решење Наручилаца за нову ски стазу, не поседује ажурну геодетску 

подлогу, у даљој разради извршити корекцију решења и прибавити ажурне подлоге. 

 

У даљој разради техничке документације, потребно сагледати могућности што оптималнијег 

провлачења трасе и нивелете нове ски стазе, уз могућност корекције трасе првобитног идејног 

решења ски стазе, који је саставни део ЈН, које би даље послужило за измену просторног планског 

документа и давања детаљних аналитичких тачака за потребе спровођења измене планског 

решења. 

Финално решење послужиће за израду Урбанистичког пројекта за потребе изградње. 

Рок: 30 дана, од дана увођења у посао. 

Рок за исправке по примедбама – 5 дана. 

 

• Идејни пројекат ски стазе са Студијом оправданости 

Потребно израдити у складу са утврђеном процедуром пред надлежним органом и усвојеним 

Идејним решењем, а који мора да садржи прилоге који ниво идејног пројекта претпоставља. 

Идејни пројекат мора бити одобрен од стране Наручилаца. 

 

Рок: 45 дана за израду финалне верзије техничке документације, од дана стицања услова за израду 

исте, од дана увођења у посао. 

 

Изабрани понуђач у обавези да поступи по свим примедбама датим од стране Ивеститора и 

надлежних институција.  

Рок за исправке по примедбама – 10 дана. 

• Пројекат за извођење 
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Потребно је да садржи све елементе који тај ниво техничке документације захтева, у складу са 

Законом о планирању и изградњи. 

 

Рок: 30 дана за израду финалне верзије техничке документације, од дана стицања услова за израду 

исте, од дана увођења у посао. 

 

Изабрани понуђач у обавези да поступи по свим примедбама датим од стране Ивеститора и 

надлежних институција.  

Рок за исправке по примедбама – 10 дана. 

 

Начин фактурисања техничке документације за документацију нове ски стазе, у % од 

исказане позиције из структуре цена: 

- Идејно решење : 10%  

- Идејни пројекат са Студијом оправданости: 50% 

- Пројекат за извођење: 40% 

Напомена: 

Уколико надлежни орган пропише израду Студију о процени утицаја за нову ски стазу, обавеза 

Извођача је да у оквиру понуђене цене изради потребну документацију. Рок за израду Захтева за 

одлучивање 10 дана, рок за Студију 45 дана. Рок за исправке по примедбама – 10 дана. 

 

 

c) ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ вештачког оснежавања нове ски стазе, 

вештачког оснежавања ски стазе Бела река 1 и ски стазе Бела река 2  

• Идејно решење вештачког оснежавања нове ски стазе 

• Идејно решење вештачког оснежавања ски стазе Бела река 1 

• Идејно решење вештачког оснежавања ски стазе Бела река 2 

 

Рок: 30 дана, од дана увођења у посао, за сваку од позиција. 

Рок за исправке по примедбама – 5 дана, за сваку од позиција. 

 

Пројекат мора бити одобрен од стране Наручилаца и урађен у складу са процедуром пред 

надлежним органима. 

 

• Идејни пројекат вештачког оснежавања нове ски стазе 

• Идејни пројекат вештачког оснежавања ски стазе Бела река 1 

• Идејни пројекат вештачког оснежавања ски стазе Бела река 2 

 

Рок: 45 дана, од дана увођења у посао, за сваку од позиција, након добијања локацијских 

услова. 

Рок за исправке по примедбама – 5 дана, за сваку од позиција. 

Пројекат мора бити одобрен од стране Наручилаца и урађен у складу са процедуром пред 

надлежним органима. 

 

Начин фактурисања техничке документације за документацију вештачког оснежавања нове 

ски стазе, вештачког оснежавања ски стазе Бела река 1 и ски стазе Бела река 2, у % од 

исказане позиције из структуре цена: 
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- Идејно решење : 30%  

- Идејни пројекат са Студијом оправданости: 70% 

Напомена: 

Уколико надлежни орган пропише израду Студију о процени утицаја за нову ски стазу, 

обавеза Извођача је да у оквиру понуђене цене изради потребну документацију. Рок за израду 

Захтева за одлучивање 10 дана, рок за Студију 45 дана. Рок за исправке по примедбама – 10 

дана. 

 

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач се обавезује да у току израде техничке документације сарађује са надлежним 

министарствима, организацијама, предузећима и др. Изабрани понуђач се обавезује да у сарадњи 

са Наручилацом спроводи поступке исходовања потребних услова, сагласности, дозвола, 

мишљења и сл. (локацијски услови, позитиван извештај равизионе комисије, грађевинска дозвола, 

сагласност противпожарне полиције на техничку документацију, позитивно мишљење на израђену 

Студију утицаја на животну средину и др.)   

У случају измена у току изградње у односу на Пројекат за извођење, неопходно је да Изабрани 

понуђач поступи у свему у складу са Законом о планирању и изградњи и у том случају је обавезан 

и да изради и достави Наручиоцу Пројекат изведеног објекта у складу са Законом о планирању и 

изградњи. 

 

Изабрани понуђач је у обавези да израду техничке документације врши у координацији са 

Наручилацом као и да на захтев Наручилаца достави радну верзију техничке документације у 

свакој од фаза израде. Финално решење техничке документације мора бити верификовано од 

стране Наручилаца.  

Обавеза Изабраног понуђача код израде техничке документације је да у складу са важећим 

прописима чува техничке, технолошке и пословне податке и тајне до којих буде дошао у току 

израде документације.  

Изабрани понуђач се обавезује да у току реализације Уговора, отклони све примедбе ревизионе 

комисије, Наручилаца и других надлежних органа у циљу исходовања потребних сагласности, 

дозвола и сл.  

Детаљнији истражни радови и израда елабората о геотехничким условима за темељење жичаре, 

као и детаљно геодетско снимање дуж трасе жичаре и у зонама полаза и излаза станица за потребе 

израде техничке документације, улази у понуђену цену и представља обавезу Изабраног понуђача. 

 

Израда пројектне документације гондоле назначеног капацитета и пратећих објеката и уређења 

терена из предмета набавке, у целости мора испунити услове за прибављање документације у 

складу са важећим Законом о планирању и изградњи, као и у складу са Законом о жичарама за 

транспорт лица, и другим законима и подзаконским актима који се тичу предмета ЈН. 

 

Начин испоруке документације: 

Све пројекте урадити у 1 (ЈЕДАН) оригиналам, потписан, укоричен  примерак, изузев пројекта за 

извођење који је потребно доставити у 6 примерака за Наручилаца, а један примерак техничке 

документације предати Наручилацу у електронском облику на ЦД или УСБ - у у отвореном  doc, 
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dwg, xls и др. Формату, као и електонски потписаном ПДФ формату, у складу са ЦЕОП 

процедурама. 

Код графичких прилога потребно је доставити ситуациони приказ у државном координатном 

систему. 

 

При подношењу понуде неопходно је да Понуђач достави: 

 

1. Техничку спецификацију понуђене исклопиве 10седне гондоле, са каталозима и изгледима 

кабина за превоз људи; 

Понуђена опрема мора одговарати CEN прописима са издавањем одговарајућих CE 

сертификата, које изабрани понуђач прилаже у техничкој документацији и  доставља  уз 

опрему коју угради. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

За потребе спровођења Јавне набавке Наручилац се обавезује: 

- Обезбеђивање подлога за давање понуде – ЦД. Приликом обиласка локација Наручилац ће 

дати потенцијалном понуђачу Идр гондоле са објектима, са 3д моделима, Идр ски стазе, а 

која му може послужити за разраду пројеката предвиђеним за израду техничке 

документације, која је послужила за поступак доношења урбанистичке документације 

предметне гондоле, као и сви услови прикупљени у поступку израде Урбанистичког 

пројекта и Урбанистички пројекат. 

- Обезбеђење обавезног обиласка локација понуђачима; 

- Обавеза Наручиоца је да ангажује независну пројектантску кућу за вршење техничке 

контроле Пројекта за грађевинску дозволу; 

- Обавеза Наручиоца је изградња недостајуће електроенергетске инфраструктуре доводних 

водова са потребним радовима у постојећим трафостаницама у зони скијалишта, изградња 

нове трафостанице на локацији Међустаница 2, према условима ЕД, као и изградња 

недостајуће канализационе инфраструктуре за прикључење на постојећу канализациону 

мрежу насеља Копаоник, од платоа Мали караман до постојеће мреже на локацији дома 

Ртањ, са изградњом система видео надзора и контроле проласка на гондоли; 

Напомена: Трошкови исходовања свих потребних услова, дозвола, сагласности, мишљења и сл. 

падају на терет Наручилаца. 

 

Наручилац  ће одредити лице у ЈП ''Скијалишта Србије'' коме ће изабрани понуђач достављати 

документацију по уговору. 

 

Прибављање услова, одобрења, сагласности и дозвола надлежних институција 

 ''ЈП Скијалишта Србије'' је Наручилац у смислу Закона о планирању и изградњи. 

Све потребне услове, одобрења, сагласности и дозволе надлежних институција везаних за 

изградњу, укључујући грађевинску дозволу и позитиван извештај комисије за технички преглед 

објекта, обезбеђује Наручилац у сарадњи са Изабраним понуђачем.  

Све трошкове за прибављање услова, одобрења, сагласности и дозвола надлежних институција за 

изградњу, сносиће Наручилац, а на основу испостављених извештаја и рачуна којима се 

документују и правдају наведени трошкови. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА 

Изабрани Понуђач је дужан да достави следеће: 

 

a) Генерални динамички план извођења радова и испоруке добара, и услуга који су предмет 

ове јавне набавке, након издавања потребних дозвола, а пре почетка радова. 

b) Све потребне сертификате и атесте, тј. доказнице-гаранције о квалитету производа, а 

испоручене компоненте жичаре морају одговарати CEN прописима, а све у циљу прегледа 

објеката за добијање позитивног извештаја комисије за технички преглед; 

c) Сва потребна мерења, испитивања и пробе до коначног пуштања у рад жичаре врши 

понуђач-испоручилац опреме и дужан је да све записнике и налазе које води у току мерења 

и вршења пробе достави Наручилацу у оригиналу, са оригиналним потписом од 

овлашћених лица (уз понуду доставља списак овлашћених лица по функцији и стручности 

за тим који врши испитивања и пуштања у рад објекта жичаре која је предмет ове јавне 

набавке), а све у циљу прегледа објеката за добијање позитивног извештаја комисије за 

технички преглед; 

d) Изабрани понуђач се обавезује да уз гондолу испоручи: 

- комплет алата (стандардни и специјални алати); 

e) Спроведе обуку неопходно потребног броја запослених Наручилаца за несметано и 

безбедно руковање опремом и инсталацијама до издавања сертификата понуђача 

полазницима обуке да су обучени да несметано и безбедно рукују опремом и 

инсталацијама; 

f) Изабрани понуђач се обавезује да достави полисе осигурања за осигурање објекта у 

изградњи и осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима, пре отпочињања 

радова, за сваку од локација. 

g) Изабрани понуђач је у обавези да изврши неопходну сечу стабала и пратеће шумарске 

радове дуж трасе гондоле и на обухвату за радове на новој ски стази; 

h) Измештање инсталација на траси и у зонама станица гондоле обавеза су Извођача радова. 

Израда потребних докумената за потребе измештања инсталација су обавеза Извођача 

радова. Посебну пажњу обратити на измештање инсталација система вештачког 

оснежавања у зони излазне станице; 

i) Изабрани понуђач обезбеђује локацију за пријем испоручене робе пре монтаже, као и да 

сноси све трошкова чувања и осигурања пре уградње; 

j) Ормани градилишних струја представљају обавезу Изабраног понуђача; 

k) Трошак струје и воде током извођења радова су обавеза плаћања Изабраног понуђача. 

  

Изабрани  Понуђач је дужан да изврши и следеће активности и радове: 
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1. Изабрани понуђач је у обавези да пре почетка радова, достави Наручилацу: 

a) Пројекат организације градилишта; 

b) Елаборат заштите на раду и противпожарне заштите; 

2. Да обележи објекат, трасе и друге објекте у склопу изградње; 

3. Спроведе све потребне истражне радове и изради одговарајуће елаборате о 

геотехничким условима за темељење; 

4. У поступку израде техничке документације, обавеза изабраног понуђача је да обави сва 

неопходна детаљна геодетска снимања, као и да врши сва геодетска снимања у складу 

са законом, у поступку изградње, прибављања употребне дозволе и уписа објекта и 

водова код надлежне службе катастра; 

5. Изабрани понуђач је дужан да извођење радова који су предмет ове јавне набавке врши 

у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, Законом о жичарама и осталим 

законима и подзаконским актима Републике Србије, техничкој документацији, 

прописима, стандардима и правилима струке; 

6. Изабрани понуђач је у обавези да прихвати законом предвиђене надлежности 

Пројектантског и Стручног надзора који обезбеђује Наручилац у складу са Законом о 

планирању и изградњи; 

7. Изабрани понуђач је у обавези да прихвати контролу израде техничке документације 

коју обезбеђује Наручилац, као и одобравање свих материјала предвиђених за уградњу 

од стране Наручилаца; 

8. Да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, 

уграђених материјала, инсталација и опреме; 

9. Да пре почетка радова Наручилацу достави решење о именовању одговорних извођача 

радова за све радове појединачно; 

10. Да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручилаца датим на основу 

надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши 

поправке, рушење или поновно извођење радова, замену уграђеног или набављеног 

материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у 

доцњу у погледу Уговорених рокова извођења радова; 

11. Пре почетка бетонских радова дужан је да достави стручном надзору пројекат бетона. 

Пројекат бетона пре свега треба да садржи: 

- Састав бетонске мешавине, количине и техничке услове за пројектовање класе 

бетона; 

- План бетонирања, организацију и опрему; 

- Начин транспорта и уграђивање бетонске мешавине; 

- Начин неговања уграђеног бетона; 
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- Програм контролних испитивања састојака бетона; 

- Програм контроле бетона, узимање узорака и испитивање бетонске мешавине и 

бетона по партијама. 

12. Да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на изградњи и монтажи 

објекта; 

13. Да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни 

материјал; 

14. Да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и да се строго придржава мера 

заштите на раду, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним 

органима што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-

правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова 

Наручилацу; 

15. Да обезбеди присуство и учешће својих представника и представника у раду Комисије 

за технички преглед објекта; 

16. Да отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном 

року; 

17. Да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 

неправилности и недостаци; 

18. Да учествује у примопредаји објекта; 

19. Да достави Комисији за примопредају оверен геодетски снимак изведеног стања 

гондоле и пратећих објеката, као и снимак ски стазе, у складу са Законом о државном 

премеру и катастру – у аналогном и дигиталном облику; 

20. Да у складу са  Уговором отклони све недостатке који се појаве у гарантном року. 

Напомена:  Понуђач под материјалном и моралном одговорношћу прихвата обавезу да 

реализује предметну јавну набавку у складу са наведеном Техничком спецификацијом. 

Такође, Понуђач потврђује под материјалном и кривичном одговорношћу да није вршио 

измене Техничке спецификације из конкурсне документације за јавну набавку. У случају да 

понуђач изврши измену Техничке спецификације та понуда ће бити оцењена као 

неодговарајућа. 

 

Датум                          Печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

     

_____________________________   ________________________________ 
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                                  7- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Трошкови настали приликом припремања понуде бр. _________ од ____________ године у 

поступку јавне набавке - Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом инфраструктуром, 

по систему ''кључ у руке'' износе:   

 

 

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и 

друге релевантне доказе. 

У складу са чланом  88. Закона о јавним набавкама 

(1) Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

(3) Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да 

је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Датум                    Печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

     

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомена: Овај образац понуђач не мора да достави у понуди. По потреби понуђач може 

копирати образац. 

 

 

 

 

 

 

  

Врста трошкова 

 

Износ трошкова 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

  

 

3. 

 

 

 

 

4. 

  

 

5. 

 

  

  

Укупно: 
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                                   8. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

              На основу члана 26. Закона о јавним набавкама  

 

 

ИЗЈАВА 

 

 

            Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 

____________________________ (уписати назив и седиште) потврђује да је понуду у 

отвореном поступку јавне набавке Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом 

инфраструктуром, по систему ''кључ у руке'', поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

          Датум                                                        Печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                                                               __________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова Изјава мора бити попуњена и 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

члана групе понуђача. 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

 

 

 

               На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15) 

 

 

__________________________________________________________ (навести назив и адресу 

понуђача)  даје: 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

да је  поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немазабрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                             __________________ 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова Изјава мора бити попуњена и 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

члана групе понуђача. 
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10.1 ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 5.1 

 

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање 

услова за учествовање и то:  да је понуђач у претходном периоду од 5 година, рачунајући од дана 

објављивања позива за доставу понуда испоручио и монтирао минимум 5 инсталација висинског 

транспорта, истог или сличног типа са предметом јавне набавке (кабинска гондола за 8,10 или 

више особа, са електромоторима без редуктора). 

 

У табели су подаци о  ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим 

уговорима и то:  

Р.бр

. 

 

 

 

(1) 

Назив и седиште 

референтног 

наручиоца  

  

(2)  

Контакт телефон 

ранијег купца / 

 референтног 

наручиоца  

                 

               (3) 

Навести локацију и кратак 

опис референтне 

инсталације  

 

 

           (4) 

Број и Датум 

реализације  

Уговора 

 

 

(5) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

4.     

5.     

 

 

Напомена:  Понуђач може доставити доказе о референтним пословима наведеним у табели 

уз понуду, а уколико не достави, Наручилац задржава право да затражи да понуђач, у року од 3 

дана од дана отварања понуда, достави документацију којом ће потврдити испуњеност траженог 

услова. Уколико понуђач не достави документацију у наведеном року, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

 

                                                                         

 

______________________________                                ___________________________ 

Датум                                                Печат и потпис овлашћеног лица 
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10.2 ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 5.2 

 

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање 

услова за учествовање и то:  да је понуђач у претходном периоду од 5 година, рачунајући од дана 

објављивања позива за доставу понуда израдио техничку документацију за коју је добијена 

грађевинска дозвола у заштићеним природним добрима за минимум један инфраструктурни 

објекта инсталација високог транспорта-жичара или гондола  за превоз 6,8,10 или више путника 

 

 

У табели су подаци о  ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим 

уговорима и то:  

 

Р.бр. 

 

 

 

(1) 

Назив и седиште 

референтног 

наручиоца  

  

(2)  

Контакт 

телефон 

ранијег 

купца / 

 

референтног 

наручиоца  

                 

               (3) 

Навести кратак 

опис техничке 

документације и 

локацију 

(заштићено 

природно добро)  

 

           (4) 

Број и датум 

реализације 

уговора 

 

 

 

(5) 

Навести 

кратак опис и 

локацију  

објекта за коју 

је добијена 

грађевинска 

дозвола 

 

 

(6) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

 

  

                                                    

                                                   

Напомена:  Понуђач може доставити доказе о референтним пословима наведеним у табели 

уз понуду, а уколико не достави,  Наручилац задржава право да затражи да понуђач, у року од 3 

дана од дана отварања понуда, достави документацију којом ће потврдити испуњеност траженог 

услова. Уколико понуђач не достави документацију у наведеном року, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

 

                                                                         

 

______________________________                                ___________________________ 

Датум                                                Печат и потпис овлашћеног лица 
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10.3  ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 5.3 

 

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање 

услова за учествовање и то:  да је понуђач у претходном периоду од  5 година, рачунајући од дана 

објављивања позива за доставу понуда изводио радове на изградњи ски стаза у заштићеним 

природним добрима, на нагибима терена већим од 55 % 

 

У табели су подаци о  ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим 

уговорима и то:  

 

Р.бр. 

 

 

 

(1) 

Назив и седиште 

референтног 

наручиоца  

  

(2)  

Контакт телефон 

ранијег купца / 

 референтног 

наручиоца  

                 

               (3) 

Навести локацију 

и кратак опис 

радова  

 

 

 

           (4) 

Број и датум 

реализације  

радова 

 

 

(5) 

Нагиб терена 

на којима су 

извођени 

радови 

 

 

(6) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

 

  

                                                    

                                                   

 

Напомена:  Понуђач може доставити доказе о референтним пословима наведеним у табели 

уз понуду , а уколико не достави,  Наручилац задржава право да затражи да понуђач, у року од 3 

дана од дана отварања понуда, достави документацију којом ће потврдити испуњеност траженог 

услова. Уколико понуђач не достави документацију у наведеном року, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

 

                                                                         

 

______________________________                                ___________________________ 

Датум                                                Печат и потпис овлашћеног лица 
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10.4  ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 5.4 

 

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање 

услова за учествовање и то:  да је понуђач у претходном периоду од  5 година, рачунајући од дана 

објављивања позива за доставу понуда израдио пројектну документацију за изградњу ски стаза у 

заштићеним природним добрима, за коју је издато одобрење за извођење радова ∕ грађевинска 

дозвола – минимум 2 уговора  

 

У табели су подаци о  ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и 

то:  

 

Р.бр. 

 

 

 

(1) 

Назив и седиште 

референтног 

наручиоца  

  

(2)  

Контакт телефон 

ранијег купца / 

 референтног 

наручиоца  

                 

               (3) 

Навести кратак 

опис техничке 

документације 

и локацију 

(заштићено 

природно 

добро)  

 

           (4) 

Број и датум 

реализације 

уговора  

 

 

 

(5) 

Навести кратак 

опис објекта за 

који је издато 

одобрење за 

извођење 

радова 

/грађевинска 

дозвола 

(6) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                    

                                                   

 

Напомена:  Понуђач може доставити доказе о референтним пословима наведеним у табели 

уз понуду , а уколико не достави,  Наручилац задржава право да затражи да понуђач, у року од 3 

дана од дана отварања понуда, достави документацију којом ће потврдити испуњеност траженог 

услова. Уколико понуђач не достави документацију у наведеном року, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

.  

                                                                         

 

______________________________                                ___________________________ 

Датум                                                Печат и потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 



 

 

страна 62 од 82 

 

10.5 ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 5.5 

 

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање 

услова за учествовање и то:  да је понуђач у претходном периоду од  5 година, рачунајући од дана 

објављивања позива за доставу понуда израдио техничку документацију архитектонских објеката 

у заштићеном природном добру, за минимум 3 објекта, за које је издата грађевинска дозвола  

 

 

У табели су подаци о  ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и 

то:  

 

Р.бр. 

 

 

 

(1) 

Назив и седиште 

референтног 

наручиоца  

  

(2)  

Контакт телефон 

ранијег купца / 

 референтног 

наручиоца  

                 

               (3) 

Навести 

кратак опис 

техничке 

документаци

је и локацију 

(заштићено 

природно 

добро)  

 

           (4) 

Број и датум 

реализације 

уговора 

 

 

 

(5) 

Навести 

кратак опис 

објекта за 

који је издата 

грађевинска 

дозвола  

 

(6) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

 

  

                                                    

                                                   

Напомена:  Понуђач може доставити доказе о референтним пословима наведеним у табели 

уз понуду , а уколико не достави,  Наручилац задржава право да затражи да понуђач, у року од 3 

дана од дана отварања понуда, достави документацију којом ће потврдити испуњеност траженог 

услова. Уколико понуђач не достави документацију у наведеном року, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

 

 

                                                                         

 

______________________________                                ___________________________ 

Датум                                                Печат и потпис овлашћеног лица 
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10.6  ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 5.6 

 

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање 

услова за учествовање и то:  да је понуђач у претходном периоду од  5 година, рачунајући од дана 

објављивања позива за доставу понуда извршио демонтажу лифтова и жичара у заштићеном 

природном добру – минимум 1 инсталација  

 

 

У табели су подаци о  ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и 

то:  

 

Р.бр. 

 

 

 

(1) 

Назив и седиште 

референтног 

наручиоца  

  

(2)  

Контакт телефон 

ранијег купца / 

 референтног 

наручиоца  

                 

               (3) 

Навести 

локацију и 

кратак опис 

објекта  

 

 

 

           (4) 

Број и датум 

реализације  

радова 

 

 

 

 

(5) 

 

Локација 

извођења 

радова  

 

 

(6) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

 

  

                                                    

                                                   

 

Напомена:  Понуђач може доставити доказе о референтним пословима наведеним у табели 

уз понуду , а уколико не достави,  Наручилац задржава право да затражи да понуђач, у року од 3 

дана од дана отварања понуда, достави документацију којом ће потврдити испуњеност траженог 

услова. Уколико понуђач не достави документацију у наведеном року, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

 

                                                                         

______________________________                                ___________________________ 

Датум                                                Печат и потпис овлашћеног лица 
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10.7  ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 5.7 

 

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање 

услова за учествовање и то:  да је понуђач у претходном периоду од 5 година, рачунајући од дана 

објављивања позива за доставу понуда израдио пројектну документацију за систем вештачког 

снега у заштићеном природном добру, за које је добијена грађевинска дозвола, минимим 1 

 

У табели су подаци о  ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и 

то:  

 

Р.бр. 

 

 

 

(1) 

Назив и седиште 

референтног 

наручиоца  

  

(2)  

Контакт телефон 

ранијег купца / 

 референтног 

наручиоца  

                 

               (3) 

Навести кратак 

опис пројектне 

документације 

и локацију 

(заштићено 

природно 

добро)  

 

           (4) 

 

Број и датум 

реализације 

уговора  

 

 

 

(5) 

Навести 

кратак опис 

објекта за 

који је издата 

грађевинска 

дозвола  

 

(6) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                    

                                                   

 

 

Напомена:  Понуђач може доставити доказе о референтним пословима наведеним у табели 

уз понуду , а уколико не достави,  Наручилац задржава право да затражи да понуђач, у року од 3 

дана од дана отварања понуда, достави документацију којом ће потврдити испуњеност траженог 

услова. Уколико понуђач не достави документацију у наведеном року, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

.  

 

 

                                                                         

 

______________________________                                ___________________________ 

Датум                                                Печат и потпис овлашћеног лица 
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10.8 ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 5.8 

 

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање 

услова за учествовање и то:  да је понуђач у претходном периоду од  5 година, рачунајући од дана 

објављивања позива за доставу понуда извео радове на изградњи система вештачког оснежавања, 

за који је добијена употребна дозвола – минимум 1 у наведеном периоду  

 

 

У табели су подаци о  ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и 

то:  

 

Р.бр. 

 

 

 

(1) 

Назив и седиште 

референтног 

наручиоца  

  

(2)  

Контакт телефон 

ранијег купца / 

 референтног 

наручиоца  

                 

               (3) 

Навести 

кратак 

радова   

 

           (4) 

 

Број и датум 

реализације 

уговора  

 

 

 

(5) 

Навести 

кратак опис 

објекта за 

који је издата 

употребна 

дозвола  

 

(6) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

 

  

                                                    

                                                   

 

Напомена:  Понуђач може доставити доказе о референтним пословима наведеним у табели 

уз понуду , а уколико не достави,  Наручилац задржава право да затражи да понуђач, у року од 3 

дана од дана отварања понуда, достави документацију којом ће потврдити испуњеност траженог 

услова. Уколико понуђач не достави документацију у наведеном року, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

. 

.  

 

 

                                                                         

 

______________________________                                ___________________________ 

Датум                                                Печат и потпис овлашћеног лица 
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10.9  ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 5.9 

 

 

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање 

услова за учествовање и то:  да је понуђач у претходном периоду од  3 године, рачунајући од дана 

објављивања позива за доставу понуда израдио геотехничке елаборате у заштићеним природним 

добрима- минимум 3 елабората у наведеном периоду 

 

 

У табели су подаци о  ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и 

то:  

 

Р.бр. 

 

 

 

(1) 

Назив и седиште 

референтног 

наручиоца  

  

(2)  

Контакт телефон 

ранијег купца / 

 референтног 

наручиоца  

                 

               (3) 

Навести кратак 

опис елабората 

и назив 

природног 

добра  

 

           (4) 

Број и датум 

реализације  

радова 

 

 

(5) 

Локација 

заштићеног 

природног 

добра  

 

(6) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

 

  

                                                    

                                                   

 

Напомена:  Понуђач може доставити доказе о референтним пословима наведеним у табели 

уз понуду , а уколико не достави,  Наручилац задржава право да затражи да понуђач, у року од 3 

дана од дана отварања понуда, достави документацију којом ће потврдити испуњеност траженог 

услова. Уколико понуђач не достави документацију у наведеном року, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

                                                                         

 

______________________________                                ___________________________ 

Датум                                                Печат и потпис овлашћеног лица 
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10.10 ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 5.10 

 

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање 

услова за учествовање и то:  да је понуђач у претходном периоду од 3 година рачунајући од дана 

објављивања позива за доставу понуда извео радове на уређењу ски полигона са покретном траком 

у заштићеним природним добрима, са пројектовањем  - минимум 2 уговора, у наведеном периоду   

 

У табели су подаци о  ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и 

то:  

 

Р.бр. 

 

 

 

(1) 

Назив и седиште 

референтног 

наручиоца  

  

(2)  

Контакт телефон 

ранијег купца / 

 референтног 

наручиоца  

                 

               (3) 

Навести 

кратак опис 

пројекта и 

радова   

 

 

 

           (4) 

Број и датум 

реализације  

уговора 

 

 

(5) 

 

Локација  

 

 

 

(6) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

 

  

                                                    

                                                   

 

 

Напомена:  Понуђач може доставити доказе о референтним пословима наведеним у табели 

уз понуду, а уколико не достави,  Наручилац задржава право да затражи да понуђач, у року од 3 

дана од дана отварања понуда, достави документацију којом ће потврдити испуњеност траженог 

услова. Уколико понуђач не достави документацију у наведеном року, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

 

                                                                         

 

______________________________                                ___________________________ 

Датум                                                Печат и потпис овлашћеног лица 
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10.11 ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 5.11 

 

 

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање 

услова за учествовање и то:  да је понуђач у претходном периоду од 3 година рачунајући од дана 

објављивања позива за доставу понуда учествовао у пројектовању система за контролу приступа и 

продају ски карата, са обуком, мониторингом и подршком у заштићеним природним добрима, за 

системе са флап гејт пролазима - минимум 2 у наведеном периоду 

 

У табели су подаци о  ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и 

то:  

 

Р.бр. 

 

 

 

(1) 

Назив и седиште 

референтног 

наручиоца  

  

(2)  

Контакт телефон 

ранијег купца / 

 референтног 

наручиоца  

                 

               (3) 

Навести 

кратак опис 

пројекта    

 

 

 

           (4) 

Број и датум 

реализације  

пројекта 

 

 

(5) 

 

Кратак опис 

система 

пролаза  

 

 

 

(6) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

 

  

                                                    

                                                   

Напомена:  Понуђач може доставити доказе о референтним пословима наведеним у табели 

уз понуду , а уколико не достави,  Наручилац задржава право да затражи да понуђач, у року од 3 

дана од дана отварања понуда, достави документацију којом ће потврдити испуњеност траженог 

услова. Уколико понуђач не достави документацију у наведеном року, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

 

 

                                                                        

 

______________________________                                ___________________________ 

Датум                                                Печат и потпис овлашћеног лица 
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                    ОБРАЗАЦ 11. - ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

Наручилац - ЈП „Скијалишта Србије“  потврђује да је лице________________________(уписати 

име и презиме) овлашћено испред понуђача________________________________________(уписати 

тачан назив понуђача и адресу) извршио/ла обилазак локација и преузео/ла ЦД отвореног формата 

дана __________________године(уписати датум обиласка локација). 

 

 

 

 

Наведена потврда се користи за потребе јавне набавке бр. 07/20 - Изградња гондоле Брзеће-Мали 

Караман са пратећом инфраструктуром, по систему ''кључ у руке'', код наручиоца ЈП 

''Скијалишта Србије'' и понуђач је доставља уз понуду. 

 

 

 

 

 

_______________________________                                       ___________________________ 

Потпис лица испред ЈП Скијалишта Србије                             Потпис лица испред понуђача 
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12. МОДЕЛ УГОВОРА 

Уговор о изградњи гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом инфраструктуром, 

 по систему ''кључ у руке'', бр. јавне набавке 07/20 

 

Закључен  између уговорних страна: 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕˮ, Милутина Миланковића број 9, Нови 

Београд, ПИБ 104521515, матични број 20183390, које заступа директор Дејан Ћика (у даљем 

тексту: Наручилац) 

и  

 

 ________________________________  из _____________, улица ___________________ бр. ___, 

ПИБ: _____________,матични број _____________, које заступа ___________________________,  

(уписати податке за самосталног понуђача или носиоца групе за случај заједничке понуде) 

 

2/1)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 

_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као 

а) члан групе понуђача, б) подизвођач  (заокружити а или б сходно статусу) 

2/2)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 

_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као 

а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 

2/3)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 

_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као 

а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 

 (у даљем тексту: Извођач). 

 

ОСНОВ УГОВОРА 

Члан 1. 

  Јавна набавка радова - Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом 

инфраструктуром, по систему ''кључ у руке'', број јавне набавке 07/20, коју је Наручилац спровео у 

отвореном поступку, у складу са Законом о посебним поступцима ради реализације пројеката 

изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за 

Републику Србију (''Сл. гласник РС'' 9/20) и чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15). 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Закључком  Владе Републике Србије, 05 Број: 351-1577/2020 од 20.02.2020. године, Влада 

Републике Србије пројекат на изградњи линијске инфраструктуре жичара као подсистема јавног 

транспорта лица – кабинске жичаре типа гондоле ''Брзеће (Бела река) -Мали караман'' са пратећом 

ски стазом на територији општине Брус, препознат као пројекат изградње и реконструкције јавне 

линијске саобраћајне инфраструктуре од посебног значаја за Републику Србију, те ће се 

реализовати према посебним поступцима за линијске инфраструктурне објекте од посебног значаја 

за Републику Србију; 

- да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке у складу са релевантним одредбама 

Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских 

инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију (''Сл. гласник РС'' 9/20) и 

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

          ; 

-да је Наручилац у отвореном поступку јавне набавке донео Одлуку о додели уговора бр.  

__________од ____________ године (понуђач не уписује овај податак). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

                    Предмет уговора је Изградња гондоле Брзеће -Мали Караман са пратећом 

инфраструктуром по систему ''кључ у руке'', у свему у складу са Техничком спецификацијом из 

конкурсне документације за предметну јавну набавку, која је саставни део овог Уговора (Прилог 2) 

и другим захтевима Наручиоца из конкурсне документације за предметну јавну набавку.  

 

Извођач је доставио Понуду број ____________ од ____ . ____. 2020. године, (понуђач 

уписује број под којим је понуда заведена код понуђача и датум), а која је заведена код Наручиоца 

под бројем ______________ од ________________ 2020. године (понуђач не уписује овај податак) 

(у даљем тексту: Понуда), која је  саставни део овог Уговора (Прилог 1) 

 

УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Члан 3. 

Уговорне стране сагласно утврђују да укупна цена предмета уговора из члана 1.  износи 

_____________________(словима:                      )  динара / евра без ПДВ. (заокружити валуту) 

 

Укупна цена из става 1. овог члана уговора обухвата: 

          ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

 

     Цена без ПДВ-а 

1. Израда пројектно техничке документације 

инсталације  гондоле са пратећим објектима. 

 

2. Израда пројектно техничке документације за 

пратећу ски стазу. 

 

3. Израда пројектно техничке документације за 

системе вештачког оснежавања. 

 

4. Цена комплетне опреме инсталације кабинске 

гондоле Брзеће (Бела река) – Мали караман, са 

свим елементима, материјалима и  опремом 

инфраструктуре (инсталацијама) који ће се 

уградити, од полазне станице, међустаница 1 и 2, 

окретне станице и линије гондоле са свим 

стубовима, на паритету ЦИП Копаоник. 

 

 

5а Цену свих грађевинских, електро-монтажних и 

машинских радова на изградњи гондоле. У цену је 

укључен сав пратећи грађевински материјал и 

пратећи електроматеријал који се уграђује. 

 

5б Цену свих грађевинских, електро-монтажних и 

машинских радова на изградњи пратећих објеката, 

са формирањем платоа на полазној и излазној 

станици, укључујући и уређење терена станица 

након завршетка свих грађевинских и осталих 

радова. У цену је укључен сав пратећи 

грађевински материјал и пратећи 

електроматеријал који се уграђује у објекте. 

 

 

6. Цена свих потребних радова на демонтажи и  
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уклањању постојећих жичара Бела река 1 и Бела 

река 2, на траси за изградњу гондоле. 

7. Цену свих грађевинских и антиерозионих радова 

на изградњи нове ски стазе уз инсталацију 

гондоле. 

 

  

УКУПНО без ПДВ 

 

 

 

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Уговорена цена из става 1. овог члана обухвата и вредност свих непредвиђених радова и 

вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену. 

Осим вредности радова и услуга неопходних за извршење овог уговора, цена обухвата и 

трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, 

осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.  

Уколико је извођач страно правно лице, плаћање уговорене цене вршиће се на рачун страног 

правног лица у еврима.  

 

НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу врши на следећи начин: 

Наручилац ће Извођачу платити аванс за опрему и радове, најкасније у 4. кварталу 2020. године, у 

износу од 30% укупне уговорене цене, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција 

за повраћај аванса у наведеном износу.  Наручилац неће исплатити ниједан износ док Извођач не 

достави банкарску гаранцију за повраћај аванса.  

Аванс ће се правдати привременим ситуацијама кроз степен извршености радова и опреме. 

Наручилац ће вршити плаћања Извођачу за израду техничке документације најкасније у 4. 

кварталу 2020. године, према утврђеном начину фактурисања, прецизно наведеним у техничкој 

спецификацији (Одељак 6. конкурсне документације), која ће бити саставни део уговора. 

Наручилац ће плаћања за изведене радове и испоруку опреме вршити по степену извршености из 

структуре цена, за позиције 4, 5а, 5б, 6 и 7, а на основу испостављених ситуација оверених од 

стране Стручног надзора. 

Наручилац ће вршити плаћања за изведене радове и испоруку опреме за изградњу гондоле 

са припадајућим објектима, за позиције радова из структуре цена 4, 5а и 5б до вредности од 95% 

уговореног износа из структуре цена за позиције 4, 5а и 5б, а предуслов за плаћање преосталих 5% 

од уговореног износа за изградњу гондоле са припадајућим објектима је прибављање употребне 

дозволе за изведене радове. 

 

 

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

 

      Члан 5. 

Извођач се обавезује предмет овог Уговора заврши у роковима који су наведени у 

техничкој спецификацији, која је саставни део овог уговора.  

 

Рок за техничку документацију инсталације гондоле са објектима станица: 

- Рок за израду Идејног решења је 5 дана од дана увођења у посао; 
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- Рок за израду Идејног пројекта са студијом оправданости је 45 дана од дана прибављања 

локацијских услова од надлежног органа; 

- Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу је 45 дана од дана добијања позитивног 

мишљења Ревизионе комисије о извршеној стручној контроли Идејног пројекта са 

Студијом оправданости;  

- Рок за израду Пројекта за извођење је 60 дана након прибављања и достављања грађевинске 

дозволе. 

Рок за техничку документацију ски стазе са системом вештачког оснежавања: 

- Рок за израду Идејног решења ски стазе је 30 дана од дана увођења у посао; 

- Рок за израду Идејног пројекта ски стазе са студијом оправданости је 45 дана од 

потписивања записника о увођењу у посао; 

- Рок за израду Пројекта за извођење ски стазе је 30 дана након прибављања и достављања 

решења о одобрењу. 

- Рок за израду Идејног решења вештачког оснежавања нове ски стазе, вештачког 

оснежавања ски стазе Бела река 1 и ски стазе Бела река 2 -  је 30 дана од дана увођења у 

посао, за сваку од локација; 

- Рок за израду Идејног пројекта са студијом оправданости вештачког оснежавања нове ски 

стазе, вештачког оснежавања ски стазе Бела река 1 и ски стазе Бела река 2 је 45 дана од 

потписивања записника о увођењу у посао, за сваку од локација; 

Рок за извођење радова на изградњи инталације гондоле са пратећим објектима, не 

може бити дужи од 365 дана, почев од дана пријаве радова, и добијања потврде о пријави 

радова. У рок се неће урачунавати дани када није могуће извођење радова због временских 

прилика. Обавеза надзорног органа именованог од стране Наручиоца је да контролише реализацију 

и динамику извођења радова. Сваки радни дан на градилишту, као и привремени прекид радова 

мора бити евидентиран кроз градилишну документацију и верификован од стране стручног 

надзора. 

Рок за извођење радова на изградњи ски стазе, не може бити дужи од 120 дана, почев 

од дана пријаве радова, и добијања потврде о пријави радова.  

У рок се неће урачунавати дани када није могуће извођење радова због временских прилика. 

Обавеза надзорног органа именованог од стране Наручиоца је да контролише реализацију и 

динамику извођења радова. Сваки радни дан на градилишту, као и привремени прекид радова мора 

бити евидентиран кроз градилишну документацију и верификован од стране стручног надзора. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

 

      Члан 6. 

Обавезе Наручиоца су да: 

- обезбеди вршење Пројектантског и Стручног надзора над извођењем радова у складу са  

чланом 153. Закона о планирању и изградњи и важећим правилником о вођењу стручног надзора); 

- присуствује увођењу Извођача у посао; 

- прати реализацију изградње, у складу са динамиком предвиђеном уговором са извођачем; 

- учествује у раду комисије за примопредају радова; 

- да предузме све потребне радње и активности у циљу подношења захтева, издавања и 

прибављања документације у вези са изградњом и извођењем радова у складу са законским 

прописима, у циљу издавања, односно прибављања локацијских услова и грађевинске и 

употребне дозволе ради реализације Пројекта;  
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- да прибави све потребне услове, одобрења, сагласности и дозволе надлежних институција 

везаних за изградњу, укључујући грађевинску дозволу и позитиван извештај комисије за 

технички преглед објекта, обезбеђује Наручилац у сарадњи са Изабраним понуђачем. Све 

трошкове за прибављање услова, одобрења, сагласности и дозвола надлежних институција 

за изградњу, сносиће Наручилац, а на основу испостављених извештаја и рачуна којима се 

документују и правдају наведени трошкови; 
- да обезбеди одговарајуће право на земљишту, односно на парцелама које су у јавној 

својини Републике Србије   или својини локалне самоуправе или  приватној својини, а у 

складу са Закључком Владе РС; 

- да спроведе поступак јавне набавке за избор вршиоца техничке контроле Пројекта за 

грађевинску дозволу, те сноси трошкове истих; 

 -  да по закључењу уговора са Извођачем, Извођачу у најкраћем року преда сву     

документацију којом располаже, а која је од значаја за реализацију уговора, а да након 

израде Пројекта за грађевинску дозволу од стране Извођача и извршене Техничке контроле 

тог пројекта, обезбеди и преда Грађевинску дозволу; 

- да пријави почетак извођења радова надлежном органу који је издао грађевинску дозволу; 

- да Извођача, преко Стручног надзора, уведе у посао, као и да му обезбеди несметан прилаз 

градилишту; 

- да обавести надлежне институције које су издале услове и дале сагласност на пројектно-

техничку документацију о почетку градње и достави доказе о почетку градње надлежним 

институцијама ( потврда о пријави почетка извођења радова); 

- да пријави градилиште надлежној инспекцији рада најмање 15 (петнаест) дана пре почетка 

извођења радова, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим 

или покретним градилиштима; 

- да обезбеди израду Плана превентивних мера; 

- да одреди једног или више координатора за израду пројекта и координатора за извођење 

радова, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или 

покретним градилиштима („Службени гласник РСˮ, бр. 14/09 и 9511 О); 

- да врши контролу исправности и законитости документације за плаћање; 

- учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну са Стручним надзором и Извођачем; 

- да изврши упис у катастар непокретности и катастар водова, у складу са законским 

прописима; 

- да обезбеди технички преглед објекта са позитивним извештајем Комисије за технички 

преглед објекта;  

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА  

Члан 7. 

Извођач се обавезује да:    

      - по закључењу Уговора приступи реализацији овог Уговора; 

      -да реализацију овог Уговора спроводи у свему у складу са одредбама Закона о посебним 

поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних 

објеката од посебног значаја за Републику Србију (''Сл. гласник РС'' 9/20) и другим законима који 

уређују предмет овог уговора; 

      - донесе Решења о именовању одговорних извођача радова, за све предвиђене врсте радова из 

понуде,у складу са чланом 152. став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи и да иста 

заједно  са личним лиценцама одговорних извођача радова достави Стручном надзору; 

      - именује и достави решење о именовању лица за безбедност и здравље на раду у складу са 

Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РСˮ бр. 101/2005, 91/2015, 

113/2017); 

-     одреди лица која ће бити одговорна за организацију рада у циљу реализације Уговора; 
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     -    да у извршењу уговорних обавеза примењује Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. 

гласник РС бр. 101/05, 91/15, 113/2017) и у потпуности је одговоран за повреду овог закона; 

-    да у извршењу уговорних обавеза примењује све прописе који регулишу предметну област и у 

потпуности је одговоран за повреду тих прописа; 

- обезбеди и истакне на видном месту, о свом трошку, градилишне табле са подацима у складу са 

Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник 

РСˮ, број 22/15) у року од једног дана по увођењу у посао, у сагласности са чл.149. Закона о 

планирању и изградњи и по упутству Наручилаца;  

     -    надокнади штету за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, у складу са 

чланом 74. став 2. ЗЈН. Извођач гарантује да је сва ауторска и сродна права регулисао са 

евентуалним ауторима, те да ће сваки евентуално истакнути захтев са њихове стране Извођач 

регулисати непосредно са њима и да Наручилац неће сносити никакве обавезе и одговорности по 

том основу;      

-  достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, банкарске гаранције за добро 

извршење посла и банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, у свему према 

захтевима из конкурсне документације за предметну јавну набавку; 

- води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених 

материјала, инсталација и опреме;  

- за материјал и опрему који се користе приликом извођења радова пре уградње обезбеди атесте, 

сертификате, потврде о пореклу робе и друге документе у складу са законом и достави их на увид 

стручном надзору; 

- отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима; 

- у току извођења радова обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и 

околине; 

- у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал; 

- изради пројекат изведеног објекта у складу са важећим прописима; 

- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед,  у остављеном року; 

- учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 

- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају; 

- на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, 

одношења или уништења све до примопредаје објекта; 

- по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене 

градилишне инсталације; 

- у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року; 

- изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и изградњи; 

-  изврши Уговор  у свему према Техничкој спецификацији из конкурсне документације, Понуди и 

свим захтевима Наручиоца из конкурсне документације за предметну јавну набавку; 

 

 

ЗАВРШЕТАК И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА  

 

Члан 8. 

             Одмах по завршетку радова, Извођач писаним путем обавештава Стручни надзор и 

Наручиоца да су радови који су предмет овог уговора завршени, као и да је дан завршетка радова 

констатован у грађевинском дневнику, након чега ће Наручилац спровести поступак техничког 

прегледа објекта. 

            На основу  позитивног извештаја Комисије за технички преглед објекта, Уговорне стране ће 

извршити примопредају гондоле, о чему ће се сачинити Записник о извршеној примопредаји. 

Комисију за примопредају чине представници  Наручиоца, Стручног надзора и Извођача о чему се 

сачињава посебан Записник. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df39908%26action%3Dpropis%26path%3D03990801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+bezbednosti+i+zdravlju+na+radu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df114256%26action%3Dpropis%26path%3D11425601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+bezbednosti+i+zdravlju+na+radu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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   Ако се у записнику констатују недостаци због којих Извођач треба о свом трошку да 

доради, поправи или поново изведе поједине радове, он је дужан да одмах приступи извођењу тих 

радова, у року који ће се наложити записником о примопредаји. 

У случају да Извођач не приступи извршењу радова из става 3. овог члана, ни после 

писаног упозорења Наручиоца и не отклони недостатке у накнадно остављеном  року, Наручилац  

има право да ангажује треће лице да изврши наведене радове на терет Извођача, активирањем 

односно наплатом банкарске гаранције за добро извршење посла. 

 

                                                                 ПРОДУЖЕЊЕ РОКА  

 

Члан 9. 

Рокови из члана 5. Овог уговора се могу продужити на основу образложеног писаног 

захтева Извођача,  у случајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, и то:  

1) због природних догађаја који имају карактер више силе, односно природних догађаја 

(пожар, поплава, земљотрес) чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова;  

2) због ванредних догађаја у вези са одбраном земље; 

3) због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач 

радова, или због мера предвиђених актима надлежних органа, односно због аката, мера и 

радњи надлежних државних органа чија природа је објективно таква да условљава 

продужење рокова за испуњење уговорних обавеза Извођач радова. 

Рачунање рокова је ближе одређено чланом 5. овог уговора. 

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми анекса овог 

уговора. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 

извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 

                                                       УГОВОРНА КАЗНА 

 

       Члан 10. 

 Уколико Извођач не изради Техничку документацију и не изведе радове који су предмет 

овог уговора у уговореном року из члана 7. овог Уговора, Наручилац ће обрачунати уговорну 

казну у висини од 0,1% од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан 

износ ове казне не може бити већи од 5 % од укупне уговорене вредности. 

Уколико дође до наплате уговорене казне у износу од 5 %, од укупне уговорене вредности, 

Наручилац задржава право да раскине уговор и посао додели другом извођачу спровођењем 

посебног поступка за доделу уговора. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 

умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео 

штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред 

уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.  

                                           

                                                            ГАРАНТНИ РОК 

                                                    

                                                                     Члан 11. 

Гарантни рок за уграђену опрему и изведене радове за гондолу са пратећим објектима је 

…………..месеци од дана добијања позитивног Извештаја комисије за примопредају. 

 

Гарантни рок за изведене радове на ски стази је ……………..месеци, од дана добијања позитивног 

Извештаја комисије за примопредају радова за ски стазу.  
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ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ  

 

Члан 12. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, а у року од 7 

дана, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени или прописани  квалитет 

изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, 

као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не отклони недостатке из става 1. овог члана Наручилац активира, односно 

наплаћује банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и  ангажује друго 

правно лице да те недостатке отклони на законом прописан начин. 

Ако наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, не могу да 

се у целини покрију трошкови отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац стиче 

право да од Извођача захтева накнаду штете до пуног износа стварне штете, што  Извођач 

прихвата и признаје. 

 

                                          БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 

                                                           Члан 13. 

            Извођач је у обавези да Наручицу достави следећа средства финансијског обезбеђења:  

 

• Банкарску гаранција за повраћај аванса 

 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана позива Наручиоца, достави Наручиоцу 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: неопозива, 

безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај 

авансног плаћања мора бити у висини аванса, са роком важења до истека рока за завршетак посла. 

            Банкарску гаранцију за повраћај аванса Наручилац може да врати Извођачу, након 

што Извођач оправда цео примљени аванс кроз фактуру. 

 

• Банкарску гаранцију за добро извршење посла  

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: неопозива, 

безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро 

извршење посла издаје се у висини од 5% од збира вредности позиција из структуре цена која се 

односе на израду техничке документације без ПДВ-а (позиције 1.,2.,3.), са роком важења 30 дана 

дужим од добијања грађевинске дозволе за гондолу са припадајућим објектима. Након издавања 

потврде о пријави радове за изградњу гондоле.  Извођач се обавезује да у року од 15 дана од 

издавање потврде о пријави радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права 

на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од збира 

вредности позиција из структуре цена која се односе на изградњу гондоле без ПДВ-а (позиције 4, 

5а, 5б, 7), са роком важења 30 дана дуже од завршетка свих обавеза по уговору и потписивања 

свих записника о примопредаји. 

• Банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року исказати 

посебно за гондолу, посебно за ски стазу  
 

Извођач се обавезује да достави гаранције за отклањање грешака у гарантном року према 

следећем: 

- банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, за гондолу са пратећим објектима, 

у износи од 10 % од вредности позиција из табеле структура цена, и то збир вредности позиција 4, 
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5а, 5б, у року од 15 дана од потписивања позитивног Извештаја комисије за примопредају гондоле 

са пратећим објектима. Гаранција мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на 

први позив и без права на приговор. Рок важења ове банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) 

дана дужи од гарантног рока.  
- банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, за ски стазу у износу од 10 % од 

вредности позиција из табеле структура цена, и то вредност позиције 7., у року од 15 дана од 

потписивања позитивног Извештаја комисије за примопредају радова на изградњи ски стазе. 

Гаранција мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на 

приговор. Рок важења ове банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног 

рока. 

Наручилац ће уновчити банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у 

случају да Извођач не отклони недостатке који би умањили могућност коришћења предмета 

уговора у гарантном року. 

Сва горе наведена средства финансијског обезбеђења морају бити на меморандуму банке, са 

подацима о Наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и броју јавне набавке, а не смеју садржати 

додатне услове или рокове за реализацију, односно  садржину која се односи на политику банке 

у вези са условљавањем (нпр. Уколико је то могуће сходно пословној политици банке). 

Ако Извођач доставља банкарску гаранцију стране банке на страном језику, дужан је да 

достави и превод те банкарске  гаранције  на српски језик који је оверен од стране овлашћеног судског 

тумача. 

Ако Извођач доставља банкарске гаранције стране банке у страној валути, неопходно је да 

износи на које важе банкарске гаранције изражене у страној валути не буду нижи од тражених износа 

банкарских гаранција у динарима. Прерачун достављених банкарских гаранција у страној валути 

вршиће се  по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда. 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико 

Извођач не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним уговором о јавној 

набавци, који ће бити закључен након окончања предметног поступка јавне набавке, или уколико 

Извођач не поштује прописе који регулишу област из које је предмет јавне набавке. 

Пoднeтa бaнкaрскa гaрaнциja нe мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa исплaту, крaћe рoкoвe oд 

oних кoje oдрeди нaручилaц, мaњи изнoс oд oнoг кojи oдрeди нaручилaц или прoмeњeну мeсну 

нaдлeжнoст зa рeшaвaњe спoрoвa. Aкo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa извршeњe 

угoвoрнe oбaвeзe, вaжнoст бaнкaрскe гaрaнциje мoрa дa сe прoдужи. 

Након што Наручилац прими Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 

Наручилац ће, по писаном захтеву Извођача, вратити Извођачу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла. 

                                                ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА  

        

                                                                         Члан 14. 

 Извођач је дужан да, у року од 5 (пет) дана од дана достављања Грађевинске дозволе за 

изградњу гондоле и у року од 5 (пет) дана од дана достављања решења о одобрењу радова за ски 

стазу од стране Наручиоца, осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове 

пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са 

важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора. 

Осим полисе осигурања из става 1. овог члана, Извођач је дужан да, у року од 5 (пет) дана 

од дана добијања Грађевинске дозволе, достави Наручиоцу  полису осигурања од одговорности за 

штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења 

радова који су предмет овог уговора. 

 Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 5 

(пет) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави 



 

 

страна 79 од 82 

 

полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања који ће у целости 

покривати период за који је продужен рок за завршетак радова.  

Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, 

Извођач је сагласан и обавезује се да сноси искључиву одговорност за штету која настане на 

објекту у изградњи, као и за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, у вези са 

извођењем радова који су предмет овог уговора. 

 

Члан 15. 

Извођач је дужан да надокнади штету коју је намерно или крајњом непажњом проузроковао 

Наручиоцу, као и у случају да Наручилац штету претрпи због неблаговременог извршења уговорних 

обавеза од стране Извођача. 

 

                                                      РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 16. 

            Наручилац задржава право да једнострано откаже овај Уговор уколико Извођач не 

извршава своје уговорне обавезе у складу са овим Уговором и прописима који регулишу 

предметну област, не поштује рокове дефинисане Уговором, не отклони недостатке у извршењу 

својих уговорних обавеза и обавеза које проистичу из прописа који регулишу област из које је 

предмет јавне набавке, објективно престане потреба за предметном набавком и у другим 

случајевима на начин и под условима дефинисаним Законом о облигационим односима. 

Уколико дође до наплате уговорене казне у износу од 5 %, од укупне уговорене вредности, 

Наручилац задржава право да раскине уговор и посао додели другом извођачу спровођењем 

посебног поступка за доделу уговора. 

            О својој намери да раскине уговор, Наручилац је дужан да у писаној форми обавести 

Извођача.  

            Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од петнаест дана од дана пријема 

писаног Обавештења из става 2. овог  члана. 

У случају раскида уговора, Наручилац је дужан да плати Извођачу неспорно изведене радове, по 

доспелим, а неплаћеним испостављеним и овереним ситуацијама,  и у случају кад је Извођач одговоран 

за раскидање Уговора. 

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да о свом трошку изведене радове обезбеди 

од пропадања, да Наручиоцу преда Пројекат изведеног стања, као и да Наручиоцу и стручном 

надзору преда потписане записнике о стварно изведеним радовима и о коначном обрачуну по овом 

уговору до дана његовог раскида. 

Записнике из става 5. овог члана сачињава посебна комисија чијег председника и 

чланове  именује Наручилац из реда представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 17. 

У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење 

уговорних обавеза било које уговорне стране, а које се према важећим прописима и својој природи 

сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају од извршења обавеза за време док виша сила 

траје. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 

се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране 

погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка 

збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза 

и извоза) и сл.  

Ни једна уговорна страна нема право на било какву накнаду због неизвршења обавеза по 

овом уговору за време трајања више силе. 
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Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да, без одлагања, писаним путем обавести 

другу уговорну страну о настанку, као и о престанку више силе. 

Наступање више силе у смислу овог уговора продужава рок за испуњење уговорних обавеза 

за све време трајања околности које представљају вишу силу, као и за време које је разумно 

потребно за отклањање њених последица. 

У случају трајања више силе дуже од 30 дана уговорне стране могу раскинути овај Уговор 

писаним споразумом. 

Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су им биле познате 

у моменту закључења Уговора. 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

Члан 18. 

Измене и допуне овог Уговора производиће правно дејство само ако су сачињене у писаној 

форми и потписане од овлашћених представника уговорних страна, у складу са Законом о јавним 

набавкама, Законом о облигационим односима и другим прописима који регулишу ову област. 

                           

ЗАЛАГАЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 19. 

Извођач има право да заложи овај уговор или неку од својих права и обавеза из овог 

уговора, искључиво за потребе реализације овог уговора. 

 

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

У току трајања Уговора сва важнија обавештавања, посебно она везана за одређен датум, 

морају се доставити у писаном облику препорученом поштом или доставити лично. 

             Извођач дужан је да без одлагања писано обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења овог Уговора и да је 

документује на прописани начин, у складу са чланом 77. став 7. ЗЈН. 

 

Члан 21. 

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

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Закон  о посебним поступцима ради 

реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од 

посебног значаја за Републику Србију  и других подзаконски акати и други позитивни прописи 

који регулишу ову област. 

 

Члан 22. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у реализацији или тумачењу овог 

Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, а у складу са Законом о 

облигационим односима и другим позитивним прописима. 

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на начин 

дефинисан у претходном ставу, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у 

Београду. 

Члан 23. 

Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна, и то даном последњег потписа. 
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Члан 24. 

Овај Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка 

задржава Наручилац  и   3 (три ) Извођач. 

                 

 

ИЗВОЂАЧ  НАРУЧИЛАЦ  

   

   

 

 

П Р И Л О З И  који су саставни део Уговора 

Прилог 1.   Понуда Извођача  број __________од __.__.2020.  године (уписати број под којим 

је понуда заведена код понуђача)  

Прилог 2.    Техничка спецификација из  Конкурсне документације за јавну набавку 

Прилог 3.        Образац понуде са структуром цене 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се 

изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели 

уговор, исти закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне 

документације.   

       Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем.  

             Извођач је, у складу са чланом 3. став 1. тачка 7) ЗЈН, понуђач са којим је закључен уговор о 

јавној набавци. 
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13. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 07/20 

 

Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са пратећом инфраструктуром, 

по систему ''кључ у руке'' 

 

 

 

 

У складу са чланом 32. став 3. и члана 33 став 1. Закона о посебним поступцима ради 

реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од 

посебног значаја за Републику Србију (''Сл. гласник РС'' 9/20), под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

    

И З Ј А В У 

 

Понуђач  __________________________________________________________________ 

[навести назив понуђача] 

 

 

У отвореном поступку јавне набавке бр. 07/20 – Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман са 

пратећом инфраструктуром, по систему ''кључ у руке'', испуњава све услове из чл. 75. Закона о 

јавним набавкама као и све додатне услове које је наручилац прописао у складу са чланом 76. 

Закона о јавним набавкама (сви услови наведени у табели 1 и табели 2 конкурсне документације, 

одељак 5. – услови за учешће).  

 

 

 

Место:_____________                                                                   Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора да од понуђача чија је понуда оцењена 

као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да 

затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.  

 

 


