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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 

и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-298/2019-2 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-298/2019-3, Јавно предузеће „Путеви 
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року 
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну 
набавку услуга у отвореном поступку: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ 
КОРИДОРА И СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА И ИДЕЈНИМ  ПРОЈЕКТОМ 

ИЗГРАДЊЕ БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ IБ РЕДА ПАРАЋИН – ЗАЈЕЧАР – НЕГОТИН  

Број јавне набавке: 82/2019 

 

У поглављу V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 11. 
Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 
обавеза понуђача, мења се тако да сада гласи:  
 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, 
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се 
у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. (модел обрасца банкарске 
гаранције за добро извршење посла дат је на крају овог Поглавља). Ако се за време трајања 
Уговора промене рокови за извршење Уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 
добро извршење посла у случају да понуђач не извршава своје Уговорне обавезе у роковима 
и на начин предвиђен Уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) или 
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, 
без пореза на додату вредност, са клаузулама „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 
извршења посла, као и картон депонованих потписа.  

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без пореза на додату 
вредност. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке, коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Меница за добро извршење посла мора да важи 30 (тридесет) дана дуже од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено сагласно 
одредбама Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ 
бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон и 31/2011 и 139/2014 – др. закон)“. 
Ако Понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци у року од седам дана од дана 
закључења уговора не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла или меницу као 
средство финансијског обезбеђења испуњења својих уговорених обавеза, сматраће се да је 
одбио да закључи уговор о јавној набавци, а Наручилац може да закључи уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. 
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У поглављу V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 16. 

Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује 
уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, мења се тако да сада 
гласи:  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољније понуде“ са следећим елементима критеријума и методологијом за доделу 
пондера за сваки од елемената критеријума:  
 
1. Понуђена цена; 
2. Референце стручног особља на појединој планско-техничкој документацији. 
 

Економски најповољнија понуда је понуда којој је додељен највећи број пондера. 
Укупан број пондера представља збир појединачно додељених пондера по сваком елементу 
критеријума. 

 
У даљем тексту су дефинисани релативни значаји (пондери) за наведене елементе 

критеријума. 
 
 
 
16.1. Понуђена цена  
 
Понуђач са најнижом понуђеном ценом по овом елементу критеријума добија 50 

пондера. Број пондера осталим понуђачима додељује се према формули: 
 

50 x
цена понуђена

цена понуђена најнижа
 

16.2. Референце стручног особља на појединој планско-техничкој 
документацији. Максималан број пондера по овом елементу критеријума је 50 

Елемент критеријума ће се оцењивати према достављеним доказима – потврдама 
Елемети критеријума ће се оцењивати према достављеним потврдама наручилаца (модел 
обрасца потврде дат је у оквиру овог поглавља). 

За одговорног планера је потребна потврда да је био саставни део стручног тима на 
изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора са директном 
применом (било на целој дужини коридора, било на делу коридора). Планска документација 
се односи на државне путеве IА (аутопутеви) и IБ (раније магистрални) реда (не рачунају се: 
пратећи садржаји са прикључцима; бензинске станице са прикључцима; површинске и 
денивелисане раскрснице). Вреднује се само призната (усвојена) и званично објављена 
тражена планска документа. 

За одговорног пројектанта је потребна потврда наручиоца да је успешно завршио 
израду или извршио стручну контролу Студија оправданости са идејним пројектом (оверених 
од ревизионе комисије) и/или главних пројеката (оверених од техничке контроле) и/или 
пројеката за грађевинску дозволу (оверених од техничке контроле). Техничка документација 
се односи на државне путеве IА (аутопутеви) и IБ (раније магистрални) реда (не рачунају се: 
пратећи садржаји са прикључцима; бензинске станице са прикључцима; површинске и 
денивелисане раскрснице). Уколико се референца одговорног пројектанта односи на израду 
пројектно-техничке документације изван Републике Србије, вредноваће се сходно 
критеријуму за доделу бодова и понуђач је дужан да достави доказ о испуњавању 
критеријума. Елементи критеријума за референце одговорних пројктаната вреднују се за 
пројекте који су завршени почевши од 2008. године.  

Понуђач је обавезан да достави потврде наручилаца о извршеним услугама које су 
предмет референце.  

16.2.1 Одговорни планер планске документације (лиценца 100) (Образац-2) – 
максимално 10 бодова. 
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Елемент који се оцењује је број тражене планске документације (максимално 10 
бодова) и то тако што ће се за сваку планску документацију додељивити по 5 
бодова до максималних 10 бодова. 

16.2.2 Одговорни пројектант грађевинског пројекта пута (лиценца 312 или 315 или 318) 
(Образац – 3) – максимално 16 бодова 

Елемент који се оцењује је број пројектованих или оверених од стране 
известиоца километара пута тражене техничке документације (максимално 16 
бодова) и то тако што ће се за сваких 5 км пута додељивити по 2 бода до 
максималних 16 бодова. 

16.2.3. Одговорни пројектант грађевинске геотехнике (лиценца 391 или 491) (Образац-
4) – максимално 8 бодова. 

Елемент који се оцењује је израђена или оверена од стране известиоца 
грађевинска геотехника за потребе завршене тражене техничке документације 
(максимално 8 бодова) и то тако што ће се за сваких 10 км пута додељивити по 
2 бода до максималних 8 бодова. 

16.2.4. Одговорни пројектант путних објеката – мостова (лиценца 310) (Образац – 5) – 
максимално 8 бодова. 

Елемент који се оцењује је број завршених или оверених од стране известиоца 
пројеката мостова тражене техничке документације (максимално 8 бодова) чија 
је дужина већа од 30 метара и то тако што ће се за сваки мост додељивити по 2 
бода до максималних 8 бодова. 

Код путева који по смеру садрже више од једне саобраћајне траке мостовска 
конструкција се бодује као један мост. Код раздвојене леве и десне мостовске 
конструкције вреднује се дужа конструкција. 

16.2.5 Одговорни пројектант путних објеката - тунела (лиценца 310) (Образац - 6) - 
максимално 8 бодова 

Елемент који се оцењује је дужина завршених или оверених од стране 
известиоца тунела тражене техничке документације (максимално 8 бодова) чија 
је дужина већа од 100 метара и то тако што ће се за сваких 100 метара 
додељивити по 1 бод до максималних 8 бодова. 

 
Код путева који по смеру садрже више од једне саобраћајне траке тунелска 

конструкција се бодује као један тунел. Код раздвојене леве и десне тунелске конструкције 
вреднује се дужа конструкција 
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Образац - 2 
 

Листа референтних планова одговорног планера 
(са лиценцом 100) 

 
Име и презиме: _________________________________ 
 

Р
е

д
н

и
 

б
р

. 

Назив плана 
Година 

завршетка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Укупан број планова: ______________ ком 
 
Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца 
да је предложени члан кључног особља био одговорни планер за план који се приказује као 
референца и који је успешно завршен за тог наручиоца. 
 
 
 
У _______________ дана _________ 2019.г. 

 
Потпис овлашћеног лица: 
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Образац - 3 
 

Листа референтних пројеката одговорног пројектанта или известиоца стручне 
контроле грађевинског пројекта пута 

(са лиценцом 312 или 315 или 318) 
 
Име и презиме: _________________________________ 
 

Р
е

д
н

и
 

б
р

. Ниво и назив 
документације, са ознаком 

и бројем пута 

Почетна и крајња 
стационажа 

деонице 
Дужина деонице 

Година 
завршетка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Укупна дужина путева: ______________ км 
 
Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца 
да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант или известиоц стручне 
контроле за пројекат/део пројекта који се приказује као референца и који је успешно завршен 
за тог наручиоца. 
 
 
 
У _______________ дана _________ 2019.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
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Образац - 4 
 

Листа референтних пројеката одговорног пројектанта или известиоца стручне 
контроле грађевинске геотехнике (са лиценцом 391 или 491) 

 
Име и презиме: _________________________________ 
 

Р
е

д
н

и
 

б
р

. Ниво и назив 
документације, са ознаком 

и бројем пута 

Почетна и крајња 
стационажа 

деонице 
Дужина деонице 

Година 
завршетка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Укупна дужина путева: ______________ км 
 
Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца 
да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант или известиоц стручне 
контроле за пројекат/део пројекта који се приказује као референца и који је успешно завршен 
за тог наручиоца. 
 
У _______________ дана _________ 2019.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
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Образаац - 5 

 
Листа референтних пројеката одговорног пројектанта или известиоца стручне 

контроле путних објеката - мостова 
са лиценцом 310 

 
 

Р
е

д
н

и
 

б
р

. Ниво и назив 
документације, са ознаком 

и бројем пута 

Назив деонице и 
моста 

Почетна и 
крајња 

стационажа 
моста 

Дужина 
путног 
објекта 

Година 
завршетка 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Укупан број мостова: ______________ ком  
 
Напомена: За сваку од приложених референци као доказ понуђач прилаже Потврду 
наручиоца да је одговорни пројектант или известиоц стручне контроле успешно завршио 
пројекат/део пројекта који се приказује као референца. 
 

Потпис овлашћеног лица: 
У ________________ дана _______ 2019. год. 
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Образаац - 6 
 

Листа референтних пројеката одговорног пројектанта или известиоца стручне 
контроле путних објеката - тунела 

са лиценцом 310 
 
 

Р
е

д
н

и
 

б
р

. Ниво и назив 
документације, са ознаком 

и бројем пута 

Назив деонице и 
тунела 

Почетна и 
крајња 

стационажа 
тунела 

Дужина 
путног 
објекта 

Година 
завршетка 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Укупан дужина тунела: ______________ м  
 
Напомена: За сваку од приложених референци као доказ понуђач прилаже Потврду 
наручиоца да је одговорни пројектант или известиоц стручне контроле успешно завршио 
пројекат/део пројекта који се приказује као референца. 
 

Потпис овлашћеног лица: 
У ________________ дана _______ 2019. год. 
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ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА 
 

 
_____________________________________  
     Назив Наручиоца 
 
_____________________________________  
        Адреса  
 
 
Овим потврђујемо да је инжењер са лиценцом  
 

 ____________________________________________________________________  
            (Уписати име и презиме и број лиценце  урбанисте, за кога се издаје потврда) 
 
Као одговорни планер квалитетно и у уговореном року израдио признату планску 
документацију: Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора са 
директном применом (било на целој дужини коридора, било на делу коридора). Планска 
документација се односи на државне путеве IА (аутопутеви) и IБ (раније магистрални) реда 
(не рачунају се: пратећи садржаји са прикључцима; бензинске станице са прикључцима; 
површинске и денивелисане раскрснице). Вреднује се само призната (усвојена) и званично 
објављена тражена планска документа. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(навести назив планске документације и гласило у ком је објављена) 
 
 
година завршетка документације _____________________ 
 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  
 
Инвеститор под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе 
наведени подаци тачни. 
 
 
 
Контакт особа наручиоца: ____________________________, телефон: ______________ 
 
 

Потпис овлашћеног лица __________________________  
 
 

М.П. 
 
 
Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су 
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 
Потврде. 
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ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

 
 

_____________________________________  
     Назив Наручиоца 
 
_____________________________________  
        Адреса  
 
Овим потврђујемо да је инжењер са лиценцом  
 

 ____________________________________________________________________  
            (Уписати име и презиме и број лиценце инжењера, за кога се издаје потврда) 

Као одговорни пројектант квалитетно и у уговореном року израдио или извршио стручну 
контролу пројектно-техничке документације: Студије оправданости са Идејним пројектом 
изградње (оверен од ревизионе комисије) и/или главни пројекат изградње (оверен од техничке 
контроле) и/или пројекат за грађевинску дозволу изградње (оверен од техничке контроле). 
Техничка документација се односи на државне путеве IА (аутопутеви) и IБ (раније 
магистрални) реда (не рачунају се: пратећи садржаји са прикључцима; бензинске станице са 
прикључцима; површинске и денивелисане раскрснице). Уколико се референца одговорног 
пројектанта односи на израду пројектно-техничке документације изван Републике Србије, 
вредноваће се сходно критеријуму за доделу бодова и понуђач је дужан да достави доказ о 
испуњавању критеријума. Елементи критеријума за референце одговорних пројктаната 
вреднују се за пројекте који су завршени почевши од 2008. године. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
(навести врсту пројектне документације: пројектовање или извршена стручна контрола 
грађевинских пројеката пута; пројектовање или извршена стручна контрола грађевинске 

геотехнике; пројектовање или извршена стручна контрола мостовских конструкција; 
пројектовање или извршена стручна контрола тунела) 

укупна дужина пута _____________________ км 

дужина моста _____________________ м 

дужина тунела _____________________ м 

година завршетка документације _____________________ 

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени 
подаци тачни.  

Контакт особа наручиоца: ____________________________, телефон: ______________ 
 
 

Потпис овлашћеног лица __________________________  
 
 

М.П. 
Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су 
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 
Потврде. 
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У поглављу VII  МОДЕЛ УГОВОРА, мења се тако да сада гласи:  

 

 
       
Београд, Булевар краља Александра 282 

Број: 

Датум: 

У Г О В О Р 
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

 
Закључен између уговорних страна: 
 

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра 

број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код 

„АИК БАНКЕ“ Београд,телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран 

Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац), 

2. ______________________________________________, _______________, ул. 

________________________ број ____, матични број _________________, ПИБ 

_________________, број рачуна _________________, отворен код 

__________________________, које заступа ______________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 

 
Чланови групе понуђача: 

 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Подизвођачи: 
 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за јавну 

набавку услуга – Просторни план подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним  

пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда Параћин – Зајечар – 

Неготин, спровео отворени поступак јавне набавке услуга; 

 да је Добављач дана ____________ 2019. године, доставио понуду број 

_________________, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 

Уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу 

Понуде Добављача и Одлуке о додели уговора бр. ______________ од 

_______________ 2019. године, изабрао Добављача за закључење Уговора о 

јавној набавци; 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2.  

Предмет уговора је израда Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним  пројектом изградње брзе 
саобраћајнице IБ реда Параћин – Зајечар – Неготин, у складу са Програмским и Пројектним 
задатком из Поглавља III конкурсне документације.  

 
ВРЕДНОСТ УСЛУГА 
 

Члан 3. 

Уговорену цену чине: 

 цена израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора и Студија оправданости са Идејним  пројектом изградње брзе 
саобраћајнице IБ реда Параћин – Зајечар – Неготин, са свим пратећим 
трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од ___________________ 
динара, 

 порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

Укупна уговорена цена износи ___________________ динара 
 

(словима:_______________________________________________________________динара) 
 

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора. 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 3. 
овог Уговора да буде извршена према следећој динамици: 

 
Динамика и наћин плаћања Просторног плана: 

- 20% од уговорене вредности услуге - израде Просторног плана, по предаји 
материјала за организацију раног јавног увида; 

- 50% од уговорене вредности услуге - израде Просторног плана, по предаји 
Нацрта Просторног плана ради спровођења стручне контроле, 

- 20% од уговорене вредности услуге – по предаји финалне верзије Просторног 
плана у којој је поступљено у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду 
у Нацрт Просторног плана, 

- 10% од уговорене вредности након усвајања и објављивања у службеном 
гласилу Просторног плана. 

 
Динамика и наћин плаћања Студије оправданости са Идејним пројектом 

- 80% путем привремених ситуација за извршење услуге у свему према 
финансијском и динамичком плану. Привремене месечне ситуације саставља 
Добављач и подноси на наплату Наручиоцу у 6 примерака. 

- 20% по окончаној ситуацији и предаји финалне верзије Студије оправданости са 
Идејним пројектом (оверених од стране Ревизионе комисије). 

 

Добављач се обавезије да уз сваку привремену ситуацију достави извештај о 
извршењу посла на изради техничке документације. 
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Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати 
Добављачу у року који не може да буде краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана 
испостављања привремених ситуација, односно усвајања и објављивања у службеном 
гласилу Просторног плана и предаје финалне верзије Идејног пројекта, овереног од стране 
Ревизионе комисије у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017).  

РОК 
Члан 5. 

 
Добављач је обавезн да Израду Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним  пројектом изградње брзе 
саобраћајнице IБ реда Параћин – Зајечар – Неготин, изради у следећим роковима: 

 

Рокови за израду Просторног плана 

 

- __________ дана од дана закључења уговора за израду Нацрта Просторног 
плана; 

- __________ дана од дана закључења уговора за израду Стратешке процене 
утицаја на животну средину; 

- __________ дана дана од достављања Извештаја о обављеном јавном увиду за 
израду финалне верзије Просторног плана и извештаја о Стратешкој процени 
утицаја на животну средину  

Рокови за израду Студије оправданости са Идејним пројектом 

 

- Рок за израду Идејног решења је ______ дана од дана усвајања Просторног 
плана; 

- Рок за израду Идејног пројекта је ________ дана од дана добијања Локацијских 
услова; 

- Рок за поступање по извештају Ревизионе комисије је 20 дана од дoбијања 
Прелиминарног извештаја. 

Рок не обухвата период од дана предаје Идејног решења до дана добијања Локацијских 
услова, као и период од предаје Студије оправданости са Идејним пројектом за стручну 
контролу до добијања извештаја Ревизионе комисије. 

 
Члан 6. 

Ако Добављач не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним Динамичким 
планом и чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два 
промила) дневно, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности, 
Наручилац може једнострано раскинути уговор. 

Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену 
ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку 
коначног обрачуна. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да послове из члана 2. овог Уговора: 

 Изврши у складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон); 

 Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл.гл.РС“, број 32/19); 

 Законом о путевима (Сл. гласник РС бр. 41/18 и 95/18-др.закон); 
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 Законом о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04, 36/09, 36/09-
др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон); 

 Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник 
РС“ бр.50/11); 

 Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 
72/18); 

 Да предмет уговора изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог 
Уговора. 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе финансијски и 
динамички план реализације посла. 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе решење о члановима 
стручног тима сходно Конкурсној документацији (Образац - 1). 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за 
добро извршење посла издату у складу са одредбама конкурсне документације 
или уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу у складу са 
одредбама конкурсне документације.  

 
Члан 8. 

 
Добављач се обавезује да поступи по примедбама Ревизионе комисије, без посебне 

накнаде, у року који је предвиђен чланом 5. став 2. овог Уговора. 
 

Члан 9. 
 

Садржај и опремање предметне Израде Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним  пројектом изградње брзе 
саобраћајнице IБ реда Параћин – Зајечар – Неготин, мора да буде у сагласности са 
програмским и пројектним задатком, техничким условима и законским прописима. 
 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да испоручи Просторни план: 

- за потребе одржавања раног јавног увида, стручне контроле Просторног плана 
и јавног увида, припремају се одговарајући материјали (текстуални и графички 
прилози) односно презентације; 

- након усвајања Уредбе о утврђивању Просторног плана изабрани обрађивач 
доставља Носиоцу израде одговарајући број комплета рефералних карата који 
се упућују на трајно чување, у складу са Уредбом о утврђивању Просторног 
плана; 

- комплете рефералних карата који се упућују на трајно чување потребно је 
доставити у тврдо укориченом повезу са текстом Просторног плана из 
Службеног гласника РС; 

- изабрани обрађивач доставља Носиоцу израде Просторног плана и у 
дигиталном облику у складу са чланом 28, 29, 30, и 31 Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Сл.гл.РС“, број 32/2019); 

- изабрани обрађивач има обавезу и достављања планског документа у 
Централни регистар; 

 

Добављач се обавезује да испоручи Студију оправданости и Идејни пројекат у: 

- три примерка у штампаном облику 

- два примерка у електронском облику у pdf формату 

- два примерка у електронском облику у отвореним форматима (dwg, xls, doc, 
jpg,) 



страна 16 од 16 

ФМ 740.07.1       Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 82/2019   

 

- по два примерка Сепарата за тендерску документацију на српском и енглеском 
језику и по један примерак у електронском облику на српском и енглеском језику. 

Наручилац задржава право да у коначној динамици израде планско и пројектно-
техничке документације одреди етапност израде и достављања исте. 

Члан 11. 
 

Добављач се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током 
рада ни након завршетка услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим 
лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини 
било у деловима. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 
Члан 12. 

 
Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди документацију неопходну за 

реализацију послова из члана 2. овог Уговора. 
 

Члан 13. 
 

Уколико Наручилац у току израде Пројеката из члана 2. овог Уговора одустане од 
његове израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Добављача о свом 
одустајању и да надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема обавештења 
о одустајању. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 
Београду. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест) примерака 
за Наручиоца, а 2 (два) за Добављача. 

 
ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

в.д. директора 
 
 

          
 

                             ДОБАВЉАЧ 
       Директор 

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.  
 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.  
 


