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Спецификација услуге стручног надзора за радове на изградњи објекта РС Бесна 
кобила 

Партија 1 – Теретна платформа 
 
У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 
52/2021) и Законом о заштити од пожара спроводи се набавка стручног надзора за 
извођење радова на изградњи објекта РС Бесна кобила са приводном инфраструктуром. 
Извршилац ће услугу стручног надзора вршити у складу са законском регулативом 
Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини и начину вођења стручног 
надзора ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015 и 24/2017), а услуга обухвата: контролу да ли се 
грађење врши према грађевинској дозволи и решењу о одобрењу извођења радова, 
односно према техничкој документацији по којој су издате грађевинска дозвола и 
решење по члану 145. за недостајућу електроенергетску инфраструктуру, затим 
контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, 
стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и 
оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о 
квалитету грађевинских производа, опреме и постројења који се уграђују; давање 
упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља 
технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања 
која се појаве у току извођења радова, као и учествовање у припреми документације за 
технички преглед и добијање употребне дозволе. 
Извођење радова на изградњи објекта и приводне инфраструктуре врши се на основу 
техничке документације, коју је израдила група извршилаца STUDIO ARCHITONIC DOO 
BEOGRAD (носилац посла), SAM PROJEKT BIRO DOO BEOGRAD (члан групе понуђача) 
, TEHPRO DOO BEOGRAD  (члан групе понуђача), TERMOPROJEKT DOO (члан групе 
понуђача), LOG DESIGN DOO (члан групе понуђача), GEOPRO DOO BEOGRAD (члан 
групе понуђача) и DOO GEORAD PANČEVO (члан групе понуђача) по Уговору број 
NAB.00-87/373 од 19.07.2017. године за набавку ЈН 110/У/17 - Услугa израде техничке 
документације за изградњу нове радарске станице на локацији Бесна кобила. 
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд (Инвеститор) је закључила 
Уговор о изградњи објекта и приводне инфраструктуре радарске станице Бесна Кобила 
SUS.00-65/394 од 22.04.2020. године, ступио на снагу 22.04.2020. године, са 
конзорцијумом који чине фирме ELEKTROMONTAŽA DOO KRALJEVO - Носилац посла, 
ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА ДОО Novi Sad, ROAMING NETWORKS DOO 
BEOGRAD, TVI DOO BEOGRAD, JADRAN DOO BEOGRAD (Извођач) и са подизвођачима 
Clima control doo Beograd - на пословима климатизације, MLS Exing doo Beograd - на 
пословима испоруке и уградње ДЕА, Konverex doo Beograd - на пословима УПС и ДЦ 
напајања, Eter solution doo Beograd - на пословима дела електоинсталација и Geosystem 
doo Beograd - на пословима геодетских радова. 
Очекивано време завршетка извођења радова је јул 2023. године, након чега следе 
активности везане за припрему документације за технички преглед и добијање 
употребне дозволе. 
Извођење радова на локацији, у складу са временским условима, могуће је оквирно у 
периоду мај – новембар. 
 
 

Извод из техничког описа пројекта у погледу монтаже теретне платформе 
 
ФУНKЦИЈА ОБЈЕKТА 
 
Објекат је пројектован као П+1 у делу око торња, док је сам торањ са радарском куполом, 
предвиђен као објекат П+5+K. 
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Приземље објекта је на коти 1904,00м, кота последњег нивоа тј.куполе је на +24,00м, 
односно 1.928,00м док је кота доње линије радарске антене на коти +26,00м, односно на 
коти 1.930,00м, чиме су надвишене све природне препреке у непосредној 
близини.Максимална горња кота инсталиране радарске куполе налази се на коти  
око+36.50, односно 1940.50м. 
Нето површина планираног објекта са антенском куполом је 796.30м2, док му је БРГП 
око 1010.45 м2, а површина под објектом износи око 370.05м2. 
Kао што је већ поменуто, кота пода приземља објекта је од коте платоа одигнута за 1,10м 
како би се обезбедио лакши и несметани утовар и истовар опреме, као и да би се у 
експлоатацији сам објекат заштитио од штетних утицаја очекивано високих снежних 
наноса. 
У приземљу објекта предвиђени су простори за смештај термотехничке и 
електроенергетске опреме и постројења неопходна за несметани и непрекидни рад свих 
техничко технолошких садржаја у објекту. 
Тако се у приземљу, поред улазног ветробрана и бетонског језгра торња у коме је 
смештено трокрако степениште са платформом за подизање терета, налазе и следеће 
просторије за: 
• УПС 
• ДЕА 
• трафо 
• ниски напон 
• средњи напон и мерна група 
• гаражу 
• оставу 
На првом спрату објекта поред централног степеништа са простором за платформу за 
подизање терета, предвиђене су и просторије: 
• радарска сала 
• радионица 
• просторија за надзор и управљање (мониторинг) 
• санитарни чвор 
• дневни боравак са чајном кухињом 
• собе за одмор 
• остава уз радионички део 
 
У оквиру радних просторија предвидеђен је простор за обезбеђење објекта. 
Изнад објекта издиже се армирано-бетонски стуб-торањ, који носи платформу са 
куполом у којој се налази радарска антена са обртним механизмом, испод које је 
сервисна тераса. 
Простор централног степеништа са платформом за подизање терета конструктивно 
обухватају армирано-бетонским зидови, који пролазе читавом висином објекта, над 
којим је формирана челична конструкција за ношење куполе и антене радара. 
У целости, објекат је пројектован у складу са свим важећим прописима и стандардима, 
притом нарочито водећи рачуна о избору примењених материјала и то пре свега у 
домену њихове издржљивости и економичности у односу на екстремно тешке климатске 
услове. Посебно се водило рачуна о примењеном типу фасаде у доњем делу објекта 
обзиром на могућност стварања већих количина снега у дужем временском периоду. 
Предвидеђени су трајни материјали, као што је камен и алуминијум. 
Поред наведеног, у непосредној близини објекта предвиђени су и резервоари за гориво, 
за техничку и противпожарну воду, као и непропусна септичка јама.  
 
 
ОПИС ПОСТРОЈЕЊА 
 
Платформа је уграђена на носећи рам који је израђен од челичних профила. Платформа 
се може кретати вертикално дуж возног окна, по стабилно уграђеним шинама вођицама, 
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по којима је воде клизачи а погон остварује хидроагрегат преко цилиндра и система 
ланаца и ланчаника. 
Носећи рам платформе је чврсто везан са 2 носећа ланца, при чему су пребачени преко 
ланчаника уграђених на врху клипа, преко којих се врши његово кретање. Хидраулички 
цилиндар је ослоњен на дно возног окна, преко додатног ослонца. Подизањем клипа, 
односно ланчаника уграђеног на његовом врху, подиже се и носећи рам платформе, 
односно платформа са преносним односом 2:1.  
 
 
ПОГОНСKИ УРЕЂАЈ 
 
Погонски уређај састоји се из хидрауличне инсталације и носећих челичних ланаца. 
У састав хидрауличке инсталације за погон улазе следећи елементи: 
 - Хидраулички агрегат, који се састоји из пумпе високог притиска, електромотора, 
резервоара за уље и прикључних елемената, припадајућих челичних цеви и гумених 
црева, ручне пуме и грејача уља. 
 - Радни цилиндри су једноструког дејства, такозвани плужнери са блокирајућим 
вентилом у случају повећаног протока. Блокирајући вентил служи као осигурање од пада 
платформе у случају прскања цевовода. 
 -. У склопу вентилске групе налази се пригушник за подешавање брзине 
подизања односно спуштања, пилотски електромагнетни разводници за преношење 
даљинске команде, манометар са пригушником и славином, вентил сигурности који 
обезбеђује инсталацију од прекомерног повећања притиска, лоптаста славина на излазу 
и притисни прекидач, који у случју активирања искључује електромотор пумпе и команду. 
 
 
ФУНKЦИОНИСАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ KОМАНДЕ: 
 
Извршне команде за покретање се преносе преко командних тастера, електро магнетних 
вентила и електромотора пумпе. На извршну команду читав процес стартовања, 
кретања и заустављања се обавља аутоматски. Kомандовање подизањем врши се 
укључењем пумпе и преко вентила са даљинском командом за подизање. Kомандовање 
спуштањем постиже се посредством вентила са даљинском командом за спуштање, при 
чему је пумпа искључена. Спуштање се може командовати по потреби и ручно. 
 
 
ВОЗНО ОKНО 
 
Возно окно је армиранобетонско, дуж своје целе висине и са свих страна ограђено 
чврстом и пуним зидовима, таваницом и дном. У врху возног окна постоје отвори за 
проветравање, чија је укупна површина пресека најмање 1% од површине хоризонталног 
пресека возног окна. У возно окно се не смеју уграђивати инсталације и уређаји који нису 
саставни део платформе. На возном окну су следећи отвори: отвори врата возног 
окна; отвори за проветравање; отвори између возног окна и машинске просторије. 
Возно окно мора да издржава оптерећења која настају при раду постројења платформе, 
при наседању платформе на одбојнике. Та сила може да делује с једне или друге 
стране зида, на било ком месту, под условом да је равномерно распоређена на 
површини од 5 цм².Дно јаме возног окна мора бити заштићено од продирања воде. 
У нивоу најниже станице уграђује се склопка "СТОЈ" са јасно обележеним положајима 
"УKЉУЧЕНО" и "ИСKЉУЧЕНО", двополна прикључница са заштитним контактом и 
наизменична склопка за осветљење возног окна, наменски обележена, и везана са 
наизменичном склопком у машинској просторији. 
У возном окну уграђено је електрично осветљење.Најмања дужина подеста испред 
врата возног окна платформе мора бити најмање 1,5 пута већа од најдуже дужине 
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платформе али не мање од 1,5 м.Сви прилазни отвори на возном окну платформе су 
затворени металним вратима  која се отварају ван возног окна.  
 
 
ОДБОЈНИЦИ У ВОЗНОМ ОKНУ  
 
Ради ограничења хода платформе као и њеног сигурног заустављања у случају 
неисправног рада крајњих склопки, у дну возног окна се поставља одбојник.  
 
 
ВРАТА ВОЗНОГ ОKНА 
 
Прилазна врата су двокрилна  обртана, метална дуплих  зидова.  Размак између врата 
на возном окну и прага платформе износи 25мм. Врата су снадбевена са сигурносним 
електромеханичким бравама.  Браве морају обезбедити да се врата не могу отворити 
ако се платформа не налази у дотичној станици као и да се платформа не може пустити 
у покрет ако се врата нису добро затворила. На вратима  се  уграђује  амортизер  и  
диктатор  са  којима  се обезбеђује потпуно и мекано затварање врата. Амортизер је тако 
конструисан и изведен да температурске промене немају утицаја на његову 
функционалност. Предвиђено је да врата могу у случају потребе принудно отворити са 
спољашње стране помоћу специјалног кључа.  
 
 
МАШИНСKА ПРОСТОРИЈА 
 
Машинска просторија се налази у нивоу приземља поред возног окна и са свих страна 
је затворена зидовима, подом, таваницом. Прилаз машинској просторији је лако 
приступачан и сигуран. Овај прилаз мора бити добро осветљен трајно уграђеним 
електричним осветљењем, а под не сме бити клизав. Зидови и под машинске просторије 
морају бити звучно изоловани.Врата машинске просторије израђена су од метала 
ватроотпорна 90 мин, закључавају се и не отварају се према машинској просторији. Ако 
су врата машинске просторије закључана, отварају се са унутрашње стране без 
употребе кључа.  Машинска просторија има вентилацију и одимљавање који су решени 
пројектом машинских инсталација објекта. Отвори за проветравање машинске 
просторије изведени су тако да одводе гасове и дим у случају пожара. Kроз машинску 
просторију не проветравају се просторије које не припадају платформи.Температура у 
машинској просторији, мора бити између +5°Ц и +40°Ц. За уношење тежих делова 
опреме платформе испод врха возног окна мора се уградити (обавеза наручиоца) 
монтажни носач (кука) за дизалицу носивости од минимум 500 кг. На носачу мора бити 
означено највеће дозвољено оптерећење. У машинском простору обавезно је да се 
налази одговарајући апарат за гашење пожара (у свему према захтеву противпожарне 
заштите). Потрошни материјал (крпе за чишћење мазива и сл.) мора се држати у 
металним кантама или сандуцима са поклопцем од незапаљивог материјала. 
 
 
ПЛАТФОРМА 
 
Платформа има по четири уређаја за вођење платформе, клизањем клизача. Уређаји за 
вођење платформе су израђени и постављени тако да се не одвоје од вођица и ако се 
оштете. 
Приликом прорачуна носећих елемената платформе узето је у обзир највеће 
оптерећење које настаје од терета при утовару или истовару. Платформа је ограђена 
заштитном оградом висине 2.0 м. Ограда, под, оквир платформе и уређај за вођење као 
целина имају довољну механичку чврстоћу да издрже ударе и оптерећења којима је 
платформа изложена за време рада и кад платформа наседа на одбојнике. 
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Ограда платформе је израђена тако да без трајне деформације издрже силу од 300 Н 
која делује управно на било коју тачку ограде, под условом да равномерно оптерећује 
кружну и квадратну површину од 5 цм², при овоме угиб не износи више од 15 мм. 
Ограда и под платформе су израђени од материјала који није лако запаљив и који не 
ствара велику количину дима и гасова опасних по живот.На улазу у платформу  налази 
се праг који издржава сва оптерећења при уласку и изласку лица и при утовару и 
истовару терета. 
Рам платформе је преко специјалних вешалица повезан са носећим ланцима. На раму 
су уграђени сигурносни контакти који искључују рад платформе, у случају: 

o лабављења макар једног од носећих ланаца; 

o преоптерећења платформе; 

 
 
НОСЕЋА СРЕДСТВА 
 
 Платформа је обешена о носеће ланце.  Носећи ланци су равномерно 
оптерећена. Kрајеви сваког носећег ланца морају бити причвршћени за платформу и 
уређај за вешање држачима чија носивост мора износити најмање 80% од носивости 
ланаца.Да би оптерећење носећих ланаца било равномерно, мора постојати бар на 
једној страни вешања уређај за изједначавање оптерећења.  Ако се за изједначавање 
оптерећења употребљавају опруге, оне морају бити оптерећене на притисак. 
 
 
ВОЂИЦЕ 
 
Платформа је вођена непокретним чврсто уграђеним челичним вођицама. Број вођица 
је паран. Дужине вођица су толике да их платформа не може напустити. 
Вођице, њихове конзоле и спојнице издржавају динамичка напрезања проузрокована 
радом платформе као и савијање услед неравномерног оптерећења платформе. 
Савијање вођица не утиче на исправан рад платформе. Kлизне површине вођица 
платформе обрађене су стругањем или хладним вучењем. 
 
 
KРАЈЊА СKЛОПKА 
 
Погон платформе после проласка платформе кроз крајњу станицу искључује се крајњом 
склопком. Kрајња склопка ступа у дејство пре него што платформа додирне одбојник и 
пре него што платформа пређе крајње станице за највише, у горњој станици 0,15 м ау 
доњој станици 0.05м. 
Дејство крајње склопке не престаје ни кад платформа наседне на одбојник. Kрајња 
склопка платформе не користи се као склопка за заустављање платформе у крајњој 
станици. После дејства крајње склопке, поновно стављање платформе у погон мора 
извршити стручно лице које ради на одржавању платформе. 
 
 
УПРАВЉАЊЕ 
 
Управљање са платформом се изводи са позивних кутија споља.  На оба прилаза  
постављају  се  регистар-позивне  кутије  са  оноликим  бројем позивних дугмади, колико 
има станица  и  сигналом  "заузето". Сигнал "заузето" светли када  је  плато  у  покрету,  
или  када  су  нека  од прилазних врата отворена. Поред оптичке сигнализације може се 
уградити и звучна.  
Начин рада: 
Јединачна команда - споља, изведена је тако  да  је  по  пријему  једног позива искључена 
могућност пријема осталих, све док  примљени  позив  не  буде извршен.  
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По доласку у одговарајућу станицу платформа се сама зауставља.  Посебним 
временским релејем искључени су остали позиви још пар секунди, да се омугући 
отварање прилазних врата. 
Отварањем прилазних врата искључује се команда.  Kомандовање се врши 
притискањем дугмета оне станице на коју треба платформа да иде и тек када се та 
команда изврши може се следећа дати. 
 
 
ЕЛЕKТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОЗНОГ ОKНА  
 
У возном окну пластични канали за главни вертикални развод учвршћују се за зид или 
за металне држаче постављене на вођицама платформе. Растојање између два 
учвршћења не сме износити више од 2м. Излаз проводника из пластичних канала изводи 
се помоћу пластичних цеви. За повезивање покретне платформе са осталим делом 
инсталације на средини возног окна и платформи постављене су разводне кутије са 
стезаљкама (обележеним према шеми) између којих се поставља савитљиви 
вишежилни кабл. Дужина кабла је тако одабрана да и када је платформа у крајњим 
станицама, има слободан лук и не додирује кабину нити делове возног окна. 
Инсталација на платформи изводи се такође кроз пластичне канале и цеви, који су 
учвршћени. Везе проводника изводе се само стезаљкама или за то одговарајућим 
стезним вијцима. 
Прилази возном окну платформе морају бити осветљени за све време за које је 
платформа у погону, најмање као за расвету степеништа са слабим прометом (50 Лx). 
 
 
МАШИНСKЕ ПРОСТОРИЈЕ 
 
У машински простор се постављају погонски уређај, командно управљачки уређаји, 
главни прекидач, и противпожарни апарат за гашење електроинсталација. Машинска 
просторија-ормар мора имати електрично осветљење јачине најмање 200 лx мерено на 
поду. 
Струјно коло за осветљење машинске просторије мора бити независно од струјног кола 
за погон платформе. Струја се мора довести или преко засебног струјног вода или везом 
испред главне склопке платформе. Једна прикључница са заштитним контактом 
постављена је у машинској просторији. Прикључница се везује на инсталацију објекта, 
преко посебног осигурача. 
 
 
ИСПИТИВАЊЕ ТЕРЕТНЕ ПЛАТФОРМЕ 
 
По завршеној монтажи теретна платформа се мора подвргнути испитивању у складу са 
важећим правилником о безбедности машина Сл.гласник РС бр.58/16 и СРПС ЕН81-3. 
Ово испитивање треба да изврши овлашћена установа, која је дужна да изда извештај о 
извршеној техничкој контроли.    
Платформе подлежу обавезној повременој техничкој контроли. 
Повремена техничка контрола платформе мора се извршити најдоцније по истеку једне 
године од претходне техничке контроле те платформе.О извршеној техничкој контроли 
саставља се извештај о испитивању. 
 
 
ОДРЖАВАЊЕ 
 
Свака платформа снабдевена је упуством произвођача о руковању платформом и о 
њеном одржавању. Редовно одржавање платформе мора се вршити најмање једанпут 
месечно. Свака платформа мора имати књигу одржавања. 
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ИСПРАВЕ KОЈЕ ПРАТЕ ПЛАТФОРМАОВЕ У ПРОМЕТУ 
 
Платформа у промету, односно при испоруци, мора бити снабдевен гарантним листом. 
Гарантни рок за исправно функционисање платформе је две године. Платформа је 
снабдевен техничким упуством произвођача. Рок обезбеђеног сервисирања платформе 
је десет година, рачунајући од дана предаје новоуграђеног платформе. 
 
 
НАТПИСИ ОБАВЕШТЕЊА И ОЗНАKЕ 
 
Сви натписи, обавештења и ознаке су уочљиви, читки и разумљиви израђени од 
постојаног материјала и трајно причвршћени.На вратима возног окна поставља се натпис 
"НОСИВОСТ 1500 кг" и "ЗАБРАЊЕН ПРЕВОЗ ЉУДИ". 
На спољној страни врата на ормару у који су постављене погонска машина и уеђаји за 
напајање и управљање, постављају се натписи: "ОПАСНО ПО ЖИВОТ", "ПОГОН 
ПЛАТФОРМЕ", "НЕОВЛАШЋЕНИМА УЛАЗ ЗАБРАЊЕН".  
У машинској просторији-ормару постоји упуство за ручно покретање платформе и 
управљање и употребу кључа за принудно отварање врата возног окна. 
На склопки за осветљење платформе, возног окна и машинске просторије налази се 
таблица са натписом: "ОСВЕТЉЕЊЕ ПЛАТФОРМЕ", "ОСВЕТЉЕЊЕ ВОЗНОГ ОKНА" и 
"ОСВЕТЉЕЊЕ МАШИНСKЕ ПРОСТОРИЈЕ". На склопки "СТОЈ" у јами возног окна или 
поред ње налази се ознака "ИСKЉУЧЕНО". 
На погонском агрегату, на видном месту налази се метална таблица са следећим 
подацима: фирма, техничке карактеристике, фабрички број и година производње, 
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ 
 
У току гаранције, рачунајући од дана када је постројење стављено у исправан погон, сваки 
квар који се деси а проузрокован је слабим квалитетом материјала, слабом израдом или 
слабом монтажом, извођач мора да позив инвеститора отклони настали квар и постројења 
доведе у исправан погон. За нестручно и небрижљиво руковање извођач није одговоран. 
По завршеној монтажи и испитивању постројења платформе Инвеститор је дужан 
затражити дозволу за употребу од надлежног органа за издавање употребне дозволе. 

Извођач радова обавезан је да инвеститору достави следеће атесте: 
o челичних ланаца  

o забраве врата 

o хидрауличких црева 

Инвеститор односно корисник је дужан да истоврмено са пуштањем у употребу да 
обезбеди одржавање и то: 

o свакодневно, преко једног задуженог лица 

o редновно одржавање, преко стручне организације за одржавање 

редовни технички преглед преко овлашћене установе  
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Спецификација услуге стручног надзора за извођење радова на изградњи објекта 
РС Бесна кобила  

Партија 2 – Заштита објекта од пожара 
 
У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 
52/2021) спроводи се набавка стручног надзора за извођење радова на изградњи објекта 
РС Бесна кобила са приводном инфраструктуром. 
Извршилац ће услугу стручног надзора вршити у складу са законском регулативом 
Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини и начину вођења стручног 
надзора ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015 и 24/2017), а услуга обухвата: контролу да ли се 
грађење врши према грађевинској дозволи и решењу о одобрењу извођења радова, 
односно према техничкој документацији по којој су издате грађевинска дозвола и 
решење по члану 145. за недостајућу електроенергетску инфраструктуру, затим 
контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, 
стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и 
оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о 
квалитету грађевинских производа, опреме и постројења који се уграђују; давање 
упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља 
технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања 
која се појаве у току извођења радова, као и учествовање у припреми документације за 
технички преглед и добијање употребне дозволе. 
Извођење радова на изградњи објекта и приводне инфраструктуре врши се на основу 
техничке документације, коју је израдила група извршилаца STUDIO ARCHITONIC DOO 
BEOGRAD (носилац посла), SAM PROJEKT BIRO DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), 
TEHPRO DOO BEOGRAD  (члан групе понуђача), TERMOPROJEKT DOO (члан групе 
понуђача), LOG DESIGN DOO (члан групе понуђача), GEOPRO DOO BEOGRAD (члан 
групе понуђача) и  DOO GEORAD PANČEVO (члан групе понуђача) по Уговору број 
NAB.00-87/373 од 19.07.2017. године за набавку ЈН 110/У/17 - Услугa израде техничке 
документације за изградњу нове радарске станице на локацији Бесна кобила. 
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд (Инвеститор) је закључила 
Уговор о изградњи објекта и приводне инфраструктуре радарске станице Бесна Кобила 
SUS.00-65/394 од 22.04.2020. године, ступио на снагу 22.04.2020. године, са 
конзорцијумом који чине фирме ELEKTROMONTAŽA DOO KRALJEVO - Носилац посла, 
ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА ДОО Novi Sad, ROAMING NETWORKS DOO 
BEOGRAD, TVI DOO BEOGRAD, JADRAN DOO BEOGRAD (Извођач) и са подизвођачима 
Clima control doo Beograd - на пословима климатизације, MLS Exing doo Beograd - на 
пословима испоруке и уградње ДЕА, Konverex doo Beograd - на пословима УПС и ДЦ 
напајања, Eter solution doo Beograd - на пословима дела електоинсталација и Geosystem 
doo Beograd - на пословима геодетских радова. 
Очекивано време завршетка извођења радова је јул 2023. године, након чега следе 
активности везане за припрему документације за технички преглед и добијање 
употребне дозволе. 
Извођење радова на локацији, у складу са временским условима, могуће је оквирно у 
периоду мај – новембар. 
 

 
Извод из техничког описа пројекта у погледу заштите објекта од пожара 

 
ФУНKЦИЈА ОБЈЕKТА 
 
Објекат је пројектован као П+1 у делу око торња, док је сам торањ са радарском куполом, 
предвиђен као објекат П+5+K. 
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Приземље објекта је на коти 1904,00м, кота последњег нивоа тј.куполе је на +24,00м, 
односно 1.928,00м док је кота доње линије радарске антене на коти +26,00м, односно на 
коти 1.930,00м, чиме су надвишене све природне препреке у непосредној 
близини.Максимална горња кота инсталиране радарске куполе налази се на коти  
око+36.50, односно 1940.50м. 
Нето површина планираног објекта са антенском куполом је 796.30м2, док му је БРГП 
око 1010.45 м2, а површина под објектом износи око 370.05м2. 
Kао што је већ поменуто, кота пода приземља објекта је од коте платоа одигнута за 1,10м 
како би се обезбедио лакши и несметани утовар и истовар опреме, као и да би се у 
експлоатацији сам објекат заштитио од штетних утицаја очекивано високих снежних 
наноса. 
У приземљу објекта предвиђени су простори за смештај термотехничке и 
електроенергетске опреме и постројења неопходна за несметани и непрекидни рад свих 
техничко технолошких садржаја у објекту. 
Тако се у приземљу, поред улазног ветробрана и бетонског језгра торња у коме је 
смештено трокрако степениште са платформом за подизање терета, налазе и следеће 
просторије за: 
• УПС 
• ДЕА 
• трафо 
• ниски напон 
• средњи напон и мерна група 
• гаражу 
• оставу 
На првом спрату објекта поред централног степеништа са простором за платформу за 
подизање терета, предвиђене су и просторије: 
• радарска сала 
• радионица 
• просторија за надзор и управљање (мониторинг) 
• санитарни чвор 
• дневни боравак са чајном кухињом 
• собе за одмор 
• остава уз радионички део 
 
У оквиру радних просторија предвидеђен је  простор за обезбеђење објекта. 
Изнад објекта издиже се армирано-бетонски стуб-торањ, који носи платформу са 
куполом у којој се налази радарска антена са обртним механизмом, испод које је 
сервисна тераса. 
Простор централног степеништа са платформом за подизање терета конструктивно 
обухватају армирано-бетонским зидови, који пролазе читавом висином објекта, над 
којим је формирана челична конструкција за ношење куполе и антене радара. 
У целости, објекат је пројектован у складу са свим важећим прописима и стандардима, 
притом нарочито водећи рачуна о избору примењених материјала и то пре свега у 
домену њихове издржљивости и економичности у односу на екстремно тешке климатске 
услове. Посебно се водило рачуна о примењеном типу фасаде у доњем делу објекта 
обзиром на могућност стварања већих количина снега у дужем временском периоду. 
Предвидеђени су  трајни материјали, као што је камен и алуминијум. 
Поред наведеног, у непосредној близини објекта предвиђени су и резервоари за гориво, 
за техничку и противпожарну воду, као и непропусна септичка јама.  
 
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
Сходно важећим прописима Републике Србије из ове области урадити: 
1. Пројекат ЗОП; 
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2. Пројекат система за аутоматску детекцију и дојаву пожара;  
3. Пројекат стабилног система за аутоматско гашење пожара; 
4. Пројекат противпаничне расвете; 
5. Пројекат спољне и унутрашње хидрантске мреже. 
 
 
ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ 
 
Прилазни путеви објекту за потребе противпожарних возила морају бити такви да се 
наведена возила могу кретати несметано за потребе интервенције. 
 
 
ПОЖАРНИ СЕKТОРИ 
 
Објекат подељен на пожарне секторе према важећим прописима из ове области. 
 
 
ПОЖАРНО СТЕПЕНИШТЕ 
 
Противпожарно степениште пројектовано сходно важећим прописима из ове области. 
При прорачуну и пројектовању обухваћени су  сви потребне елементе (висина објекта, 
максималан број присутних у објекту, потребно време евакуације и др.) 
 
 
ПРОТИВПОЖАРНА ВРАТА 
 
Противпожарна врата у објекту имају следеће карактеристике: 
• Да се постављају тако да је смер отварања увек у правцу евакуације 
• Да су урађена тако да имају задату ватроотпорност (90 мин) 
• Да је систем отварања лаган, а браве и шарке, с обзиром на тежину врата, одговарајуће 
издржљивости 
• Да на себи имају идентификациону плочицу сходно важећим прописима из ове области 
• Да имају уграђену механичку руку за аутоматско затварање 
• Да произвођач врата обавезно достави потребну документацију о њима (атести, 
испитивања, сертификати) 
• Да документација мора да је у складу са прописима из ове области (посебно за свака 
врата) 
• Изјава произвођача да су врата урађена по задатој ватроотпорности. 
 
 
ПЛАТФОРМА 
 
У случају активирања гашења, платформа за подизање терета мора да сиђе у приземље 
објекта, по налогу противпожарне централе. 
 
 
АУТОМАТСKИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 
 
Пројектом аутоматског система за дојаву пожара планирано да се покрију све просторије 
у објекту. 
 
Систем за дојаву садржи: 
 
• Аутоматску адресабилну противпожарну централу 
• Потребан број аутоматских адресибилних јављача пожара 
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• Предвидети потребан број ручних јављача 
• Уређаје (подцентралу) за гашење са тастерима за активирање и блокаду гашења 
• Могућност контроле и отварања свих врата (противпожарних) на путевима евакуације. 
• Одговарајућу кабловску инсталацију 
• Адресирање јављача у сарадњи са инвеститором. 
• Централни уређај сигнализације пожара треба да поседује интерфејс и софтвер за 
даљинску дојаву, мониторинг и управљање путем веза са надзорним центром 
• Могућност архивирања снимака 
• Резервно напајање централе за дојаву пожара које треба да обезбеди рад централе 
од 72 сата у мирном стању и 20 минута у алармном стању. 
• У случају пожара и активирања система за гашење пожара у просторијама где се гаси 
пожар, потребно је да ПП централа аутоматски искључи систем вентилације у циљу 
спречавања дотока свежег ваздуха. 
 
 
АУТОМАТСKИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ 
 
Испројектован стабилни систем за аутоматско гашење пожара у просторијама техничке 
сале, просторије за надзор и управљање (мониторинг). Дизел агрегата и УПС-а. 
Средство за гашење треба да буде што мање штетно по људе и технику и смештено у 
челичне боце притиска од 42 Ьаг. 
Боце су смештене у посебној просторији, обезбеђене жичаном оградом од 
неовлашћеног коришћења одакле ће се посебним цевним разводом дистрибуирати до 
просторија за гашење. 
Активирање инсталације треба да буде аутоматско преко јављача пожара уз могућност 
ручног активирања и блокаде гашења. 
Пројектом обухваћен технички опис, прорачун и димензионисање, опис рада. 
Инсталације, технички услови монтаже, стандарде, предмер и предрачун као и сву 
потребну документацију. 
Извођач радова дужан је да приложи инвеститору детаљно упутство за руковање и 
одржавање и изврши обуку за правилно руковање са истом. 
Извршити правилно зонирање објекта. 
За све уграђене елементе потребно је да извођач достави инвеститору атесте и 
сертификате. 
 
 
СПОЉЊА И УНУТРАШЊА ХИДРАНТСKА МРЕЖА 
 
Пројектовати спољну хидрантску мрежу сходно важећим прописима из ове области тако 
да хидрантским цревом и млазом воде буде покривен сваки простор око објекта. 
Пројектовати подземни резервоар за воду капацитета 72 м2 За потребе стварања 
притиска у хидрантској мрежи предвидети хидрофорско постројење. С обзиром на 
зимске временске услове, резервоар треба обезбедити од залеђивања воде у њему. 
Пројектована је унутрашњу хидрантска мрежа сходно важећим прописима из ове 
области тако да хидрантским цревом и млазом воде буду покривене све просторије у 
објекту. Водити рачуна да распоред хидраната не угрози електро инсталацију. 
 
 
ПРОТИВПАНИЧНА РАСВЕТА 
 
Пројектован систем противпаничне расвете сходно важећим прописима из ове области. 
Системом противпаничне расвете покривени су  сви ходници на свим нивоима. 
Посебно обрађена противпанична расвета у противпожарном степеништу. 
Противпаничне светиљке предвидеђене  да имају аутономност од 3 сата. 
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На свакој светиљци поставити стрелице зелене боје са одговарајућим правцима 
евакуације. 
Противпанична расвета мора да има свој посебан прекидач за потребе контроле 
исправности исте. 
 
 
ЧАЈНЕ KУХИЊЕ 
 
Дојаву пожара у простору чајне кухиње урадити у складу са важећим прописима. 
 
 
ОСТАЛО 
 
Извршити затварање рупа (преграђивање) у зидовима око свих врста инсталација 
(вентилације, грејања и енергетике; везе и др). Продоре инсталација премазати 
ватроотпорном смесом ватроотпорности од 90 минута. 
Све ограде на терасама и сл. морају бити висине најмање 120 цм. Материјали који ће се 
уграђивати у згради треба да буду негориви. Сва врата у објекту треба да се отварају у 
правцу евакуације. 
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Образац 1 
 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ1 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач, привредни субјект  

_________________________________________, поводом 

учествовања у поступку набавке број 6/23 чији је предмет набавка услуге - Стручни надзор 

над изградњом објекта РС Бесна кобила, за Партију __ потврђује седеће: 

1)  Да привредни субјект и његов законски заступник није осуђиван у периоду од претходних 
пет година од дана истека рока за подношење понуда; за кривично дело које је извршио као 
члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних 
дела; за кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, за кривично дело 
злоупотребе у вези са јавном набавком, за кривично дело примања мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, за 
кривично дело злоупотребе службеног положаја, за кривично дело трговине утицајем, за 
кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, за кривично дело преваре, за 
кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, за кривично 
дело преваре у обављању привредне делатности и за кривично дело пореске утаје, за 
кривично дело тероризма, за кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких 
дела, за кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и за 
кривично дело терористичког удруживања, за кривично дело прања новца, за кривично дело 
финансирања тероризма, за кривично дело трговине људима и за кривично дело заснивања 
ропског односа и превоза лица у ропском односу. 
 
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане 
казне;  
 
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за 
подношење понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног 
и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене 
зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама 
међународних конвенција; 
 
4) Да не постоји сукоб интереса у смислу члана 50. Закона о јавним набавкама, који не може 
да се отклони другим мерама; 
 
5) Да привредни субјекат није покушао да изврши непримерен утицај на поступак 

одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће 

предност у поступку набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе 

уговора; 

 

 
1 У случају заједничке понуде (група понуђача), потребно је да се достави засебна изјава за сваког члана 
групе која садржи све горе поменуте тачка од 1-6 са потписом овлашћеног лица, сваког понуђача из групе 
понуђача. Понуђач уписује на коју партију се односи изјава. 
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6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и нема 

забрану обављања делатности. 

 

Привредни субјект је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 

промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени писмено обавести 

Наручиоца и да промену документује на прописан начин. 

 

   

Место и датум:  Потпис и печат2 Понуђача 

 

 
 
 

 
 
Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке да захтева од Понуђача који је доставио 
економски најповољнију понуду да у примереном року, достави доказе о испуњености 
критеријума у не овереним копијама.  

 
2 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 



Страна 17 од 47 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 

   

 

 
 

 

 
ПАРТИЈА 1: 
 
(1) ОБРАЗОВАНЕ И СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 
 

-  да у моменту подношења понуде има ангажовано по било којем Законом признатом 
основу најмање једног инжењера машинства који поседује важећу једну од наведених 
лиценци издату од стране ИКС  

▪ ИКС MP 06 - 03 или ИКС 333 - за одговорног пројектанта у области Машинско 

инжењерство – транспортна средства, складишта и машинске технологије или 

▪ ИКС MI 06 - 03.1 или ИКС 434 - за одговорог извођача радова у области 

Машинско инжењерство – транспортна средства, складишта и машинске 

технологије  

 

Начин доказивања: 
 
- Понуђач уз понуду доставља доказе о испуњавању овог критеријума. 
 
Доказ: 
 
а) Фотокопије уговора о радном ангажовању лица (Уговор о раду или други основ) 
б) Копија наведених важећих лиценци за то лице издате од стране надлежног органа. 
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ПАРТИЈА 2: 
 
(1) ОБРАЗОВАНЕ И СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 
 

-  да у моменту подношења понуде има ангажовано по било којем Законом признатом 
основу: 
 

1) најмање једно лице које поседује Лиценцу A - за израду главног пројекта заштите 

од пожара издату од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије 

- Сeктор зa вaнредне ситуације, Упрaвa зa прeвeнтивну зaштиту, у складу са 

Законом о заштити од пожара и Правилником о полагању стручног испита и 

условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите 

од пожара и посебних система и мера заштите од пожара 

 

2) најмање једног инжењера електротехнике са лиценцом 353, 453, EP.05.03 или ЕИ 

05.03.1 - за израду техничке документације или извођење радова у области 

електроника и телекомуникације издатом од стане ИКС и лиценцама Б1 и Б2 издате 

од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије - Сeктор зa 

вaнредне ситуације:  

 
 

б) лиценца Б1 - за пројектовање и извођење стабилних система за гашење 

пожара 

 

в) лиценца Б2 - за пројектовање и извођење ситабилних система за дојаву 

пожара 

 
3) Најмање једног инжењера машинства са лиценцом 330, 430, МП 06.01 или МИ 

06.01.1 - за израду техничке документације или извођење радова у области 

термотехнике, термоенергетике и процесце технике издату од стране ИКС и 

лиценцом Б1 издате од стране Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије - Сeктор зa вaнредне ситуације:  

 

б) лиценца Б1 - за пројектовање и извођење стабилних система за гашење 

пожара 

Напомена: Једно лице може бити носилац више тражених лиценци. 

Начин доказивања: 
 
- Понуђач уз понуду доставља доказе о испуњавању овог критеријума. 
 
Доказ: 
 
а) Доказ о радном ангажованог лица (Уговор о раду или други основ) 
б) Копија наведених важећих лиценци за то лице издате од стране надлежног органа. 
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2) ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ: 
 
 
Да поседује важеће Решење издато од стране надлежног органа – Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, у складу са Законом о заштити од пожара и 
Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и 
овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера 
заштите од пожара: 
 

▪ А - израда главног пројекта заштите од пожара, 
▪ Б1 - прojeктoвaњe и извoђeњe стaбилних систeмa зa гaшeњe пoжaрa, 
▪ Б2 - прojeктoвaњe и извoђeњe стaбилних систeмa зa дojaву пoжaрa 

 

Начин доказивања: 
 
- Понуђач уз понуду доставља доказе о испуњености овог критеријума. 
 
Доказ: 
 
Фотокопија овлашћења Министарства унутрашњих послова Републике Србије којим 
се Понуђач овлашћује за израду главног пројекта заштите од пожара, овлашћења за 
пројектовање и извођење стабилних система за гашење пожара (Лиценца Б1) и 
овлашћења за пројектовање и извођење стабилних система за дојаву пожара 
(Лиценца Б2). 
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Образац 2 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Стручни надзор над изградњом објекта РС Бесна кобила 
Партија 1 – Теретна платформа 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Лице за контакт, телефон, 
факс, е-mail: 

 

Име презиме и позиција 
овлашћеног лица за 
потписивање уговора 

 

ПИБ и матични број:   

Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

Укупна цена услуге: 
_________________ РСД без ПДВ у Републици Србији 
 

_________________ РСД са ПДВ у Републици Србији 

Рок плаћања и начин 
плаћања: 
(не краће од 25 дана ни 
дуже од 45 дана) 

Плаћање привремених рачуна ће се извршити у року 

од ___ календарских дана од датума пријема четири 
примерка привременог рачуна овереног од стране 
овлашћених представника обе уговорне стране и 
Извештаја о извршеном делу услуге стручног надзора 
сачињеног од стране Наручиоца - Комисије за праћење 

реализације уговора, односно у року од ___ 
календарских дана од датума пријема четири примерка 
Окончаног рачуна, овереног од стране овлашћених 
представника обе уговорене стране, Коначног извештаја 
о извршеној услузи стручног надзора сачињеног од 
стране Наручиоца - Комисије за праћење реализације 
уговора и бланко соло меницe без протеста за 
отклањање недостатака у гарантном року. 

Гарантни рок  
(не краће од 24 месеца) 

Гарантни рок је ___ месеца рачунајући од дана 
потписивања Коначног извештаја о извршеној услузи 
стручног надзора 

Важност понуде 
(не краће од 60 дана) _____  дана од датума отварања понуда. 

 

   

 
Место и датум: 

  
Потпис и печат3 Понуђача 

 
3 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 
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Образац 2 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Стручни надзор над изградњом објекта РС Бесна кобила 
Партија 2 – Заштита објекта од пожара 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Лице за контакт, телефон, 
факс, е-mail: 

 

Име презиме и позиција 
овлашћеног лица за 
потписивање уговора 

 

ПИБ и матични број:   

Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

Укупна цена услуге: 
_________________ РСД без ПДВ у Републици Србији 
 

_________________ РСД са ПДВ у Републици Србији 

Рок плаћања и начин 
плаћања: 
(не краће од 25 дана ни 
дуже од 45 дана) 

Плаћање привремених рачуна ће се извршити у року 

од ___ календарских дана од датума пријема четири 
примерка привременог рачуна овереног од стране 
овлашћених представника обе уговорне стране и 
Извештаја о извршеном делу услуге стручног надзора 
сачињеног од стране Наручиоца - Комисије за праћење 

реализације уговора, односно у року од ___ 
календарских дана од датума пријема четири примерка 
Окончаног рачуна, овереног од стране овлашћених 
представника обе уговорене стране, Коначног извештаја 
о извршеној услузи стручног надзора сачињеног од 
стране Наручиоца - Комисије за праћење реализације 
уговора и бланко соло меницe без протеста за 
отклањање недостатака у гарантном року. 

Гарантни рок  
(не краће од 24 месеца) 

Гарантни рок је ___ месеца рачунајући од дана 
потписивања Коначног извештаја о извршеној услузи 
стручног надзора 

Важност понуде 
(не краће од 60 дана) _____  дана од датума отварања понуда. 

 

   

 
Место и датум: 

  
Потпис и печат4 Понуђача 

 
4 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

 

Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. 

Понуђач мора да попуни и потпише модел уговора, чиме потврђује да прихвата 
елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи, 
код самосталне понуде није потребно попуњавати модел, потврђује се потписом. 

 

У складу са процедуром Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд 
''Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује'' - 
NAB.PROC.002, те на основу Одлуке о додели уговора, у поступку набавке на коју се 
Закон о јавним набавкама не примењује, бр. NAB.00-87/ __ од __.__.2023. године  

 

 

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе 
Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг 
Јовановић (у даљем тексту: Наручилац)  

 
И 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Извршилац услуге) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични 
број, име особе одговорне за потписивање уговора) 
 

 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
 

 

 

 

  (остали понуђачи из групе понуђача) 

 

закључили су, 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ  

бр. 5/23 - Стручни надзора за радове на изградњи објекта РС Бесна кобила  

Партија 1 – Теретна платформа 

  
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу Одлуке број NAB.00-87/6 од 06.02.2023. године 
покренуо поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује - 
Услуга превођења и овера текстова – 5/23; 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број NAB.00-87/__ од __.__.2023. 
године за предметну набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у 
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складу са прихваћеном Понудом Извршиоца услуге, број понуде NAB.00-87/____ 
од __.__.2023. године (у даљем тексту: Понуда), која чини саставни део овог 
Уговора. 

У случају да Извршилац услуге наступа са подизвођачем (у супротном се брише): 

 

- Извршилац услуге ће извршење уговора на следећим пословима: 
___________________________________________________________________ 
поверити подизвођачу/подизвођачима: 

- ___________________________________________________________________.  

- Извршилац услуге ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран 
за начин на који се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, 
представницима или подуговарачима које ангажује Извршилац услуге у вези са 
спровођењем уговора. 

У случају подношења Заједничке понуде (у супротном се брише): 

- Носилац посла је Понуђач _____________________ који заступа групу понуђача 
у предметном поступку набавке.  

- Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

- Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезали и према 
Наручиоцу, биће саставни део овог Уговора. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је услуга вршења стручног надзора за радове на изградњи објекта 
РС Бесна кобила за Партију 1 – Теретна платформа, (у даљем тексту: Услуге) у свему у 
складу са спецификацијом услуге за Партију 1 из Позива за подношење понуда у 
поступку набавке на коју се Закон не примењује 5/23 и усвојеном Понудом, које чине 
саставни део овог уговора.  
 
ЦЕНА  

Члан 2. 

Укупна цена Услуге из члана 1. овог уговора износи (из Обрасца понуде) динара без 
пореза на додату вредност који се обрачунава у Републици Србији.    

Порез на додату вредност се обрачунава сходно важећим прописима у Републици 
Србији.  

Цена укључује све трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке, 
односно услугу стручног надзора у свим фазама извођења радова и у периоду гарантног 
рока за изведене радове, односно од увођења Извођача радова у посао, до завршетка 
радова (услуге стручног надзора у току извођења вишкова радова, примопредаје и 
коначног обрачуна изведених радова), добијања употребне дозволе и истека гарантног 
рока за изведене радове. 

Укупна цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора.  
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА    

Члан 3.   

Наручилац се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора плати Извршиоцу услуге кроз 
привремене рачуне и окончани рачун. 
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Плаћање привремених рачуна ће се извршити у року од (из Обрасца понуде) 
календарских дана од датума пријема четири примерка привременог рачуна овереног 
од стране овлашћених представника обе уговорне стране и Извештаја о извршеном 
делу услуге стручног надзора сачињеног од стране Наручиоца - Комисије за праћење 
реализације уговора, односно у року од (из Обрасца понуде) календарских дана од 
датума пријема четири примерка Окончаног рачуна, овереног од стране овлашћених 
представника обе уговорене стране, Коначног извештаја о извршеној услузи стручног 
надзора сачињеног од стране Наручиоца - Комисије за праћење реализације уговора и 
бланко соло меницe без протеста за отклањање недостатака у гарантном року. 

Укупна вредност привремених рачуна не може бити већа од 80% уговорене цене из 
члана 2, став 1 Уговора.  
 
Окончаним рачуном се плаћа преостали износ до укупне уговорене цене из члана 2, став 
1 Уговора, односно минимално 20% укупне уговорене цене 
 

Извршилац услуге ће привремене рачуне за извршене Услуге испоставити Наручиоцу 
периодично (не чешће од једном месечно) по обављеном делу услуге док ће окончани 
рачун за извршене Услуге бити испостављен по примопредаји и коначном обрачуну 
изведених Радова, односно по потписивању Записника о примопредаји и коначном 
обрачуну радова и испостављању окончане ситуације за Радове. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 4. 
Обавезе Наручиоца су: 

1. да преда Извршиоцу: 

a. техничку документацију – Пројекат за извођење радова  

b. грађевинску дозволу; 

c. пријаву почетка извођења радова,  

2. да формира Комисију за праћење реализације уговора (у даљем тексту: Комисија), 

чијим радом ће руководити Координатор стручног надзора, а која ће:  

a. заступати интересе Наручиоца; 

b. бити задужена за комуникацију са Извршиоцем; 

c. контролисати и пратити начин, квалитет и степен извршавања уговорених 

обавеза Извршиоца; 

d. вршити процену извршења уговорних обавеза Извршиоца и 

e. састављати и оверавати Извештаје о извршеном делу услуге стручног 

надзора и Коначни извештај о извршеној услузи стручног надзора, као услов 

за плаћање рачуна Извршиоца. 

3. да Записником уведе Извршиоца у посао; 

4. да у примереном року решава захтеве Извршиоца и доставља одговоре у писаној 

форми; 

5. да редовно измирује обавезе према Извршиоцу; 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 5. 
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Извршилац је обавезан да у року до 15 дана од дана пријема техничке документације и 
усвојене понуде за извођење радова изврши преглед исте и са евентуалним 
примедбама достави Наручиоцу извештај о томе на даље разматрање. 
 

Члан 6. 
Извршилац је у обавези да Услугу изврши у свему у складу са важећим Законом о 
планирању и изградњи и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора,  
као и другим важећим законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у 
вези са предметним услугама, квалитетно и уз строго поштовање професионалних 
правила своје струке. 
 

Услуга стручног надзора ће се обављати од почетка извођења Радова до њиховог 
завршетка, у свим фазама извођења радова (примопредаје и коначног обрачуна 
изведених радова, техничког прегледа, издавања употребне дозволе) и у периоду 
гарантног рока за изведене радове, дефинисаног Уговором за извођење радова.  

Извршилац је дужан да: 

1. у року до 15 дана од дана пријема техничке документације и усвојене понуде за 
извођење радова изврши преглед исте и са евентуалним примедбама достави 
Наручиоцу извештај о томе на даље разматрање. 

 

2. уведе Извођача у посао, уписом у грађевински дневник а након пријема обавештења 
од стране Наручиоца о испуњењу услова за увођење у посао; 

 

3. послове стручног надзора обавља у свим фазама извођења радова и у периоду 
гарантног рока за изведене радове, односно од увођења Извођача у посао, до 
завршетка радова (примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, техничког 
прегледа, издавања употребне дозволе,) и истека гарантног рока за изведене радове; 

 

4. у случају кашњења у испуњењу уговорених обавеза Извођача у односу на усвојен 
динамички план, о томе сачини извештај са предлогом мера, достави га Наручиоцу и  
наложи Извођачу да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више 
извршилаца;  

 

5. сачињава месечне извештаје о реализацији уговора о извођењу радова и доставља 
их Наручиоцу до 5-ог у месецу за претходни месец; 

 

6. по потреби организује састанке са представницима Извођача и Инвеститора;  

 

7. извештаје са састанака, месечне и ванредне, благовремено и редовно доставља 
Наручиоцу на увид и мишљење;  

 

8. контролише да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према 
техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и 
благовремено предузима неопходне мере у случају одступања у извођењу од 
пројекта уз обавезну сагласност Пројектанта;  

− пре уградње материјала и опреме затражи од Извођача радова доставу атестне 
документације којом се доказује њихов квалитет (исправа о усаглашености, 
деклерација о перформансама, документ о спроведеном оцењивању и 
верификацији сталности перформанси, извештај о испитивањима и сл. у складу 
са Законом о грађевинским производима, Законом о заштити од пожара, 
подзаконским актима и сл). Атестна документација мора бити издата од стране 
овлашћених (акредитованих) установа. 
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9. врши контролу квалитета радова: 

i. визуелним прегледом; 

ii. у односу на мере утврђене законом и другим прописима, као и важећим 
стандардима и техничким нормативима; 

iii. прегледом документације, којом Извођач доказује квалитет уграђеног материјала, 
готових елемената, делова и опреме; 

iv. прегледом радова у погонима извођача и подизвођача изван градилишта и 
преузимање елемената за уградњу; 

v. контролом примене одговарајуће механизације, 

vi. контролише усаглашеност потребне квалификационе структуре запослених на 
градилишту са важећим Законом о планирању и изградњи, 

vii. редовном контролом функционалности организације градилишта, 

viii. организовањем контролних испитивања, 

ix. преузимањем мера на отклањању недостатака, и сл., 

x. координацијом са радом одговарајућих инспекција уз стално указивање на уочене 
пропусте у домену заштите и здравља на раду као и заштите од пожара, 

xi. упозоравањем Извођача на одговорност и обавезу у смислу заштите околине, 
људи, суседних објеката и средстава од могућих штетних дејстава насталих 
услед непажње приликом извођења радова. 

 

10. врши контролу трошкова средстава по намени, динамици и висини, а нарочито 
контролу: 

i. количина изведених радова у односу на предмер, 

ii. на основу приложених доказа и обрачуна, проверава и оверава количине 
изведених радова, унетих  у листове грађевинске књиге, 

iii. ситуација израђених на основу претходно квантитативно и квалитативно 
прихваћених изведених радова,  

iv. прорачуна могућих разлика у цени укупно уговорених и стварно изведених 
радова, 

v. реализације планиране динамике финансирања изградње, 

vi. утрошка средстава како би указао на могућа значајнија одступања у смислу 
прекорачења укупне уговорене цене дефинисане уговором за извођење Радова 
и предузима одговарајуће мере и слично, 

11. најкасније до коначног обрачуна, провери основаност захтева Извођача за 
извођење вишкова и мањкова радова, изврши контролу позиција и количина радова, 
да о томе сачини мишљење са детаљним образложењем и достави га Наручиоцу 
најкасније 10 дана од дана пријема захтева Извођача; 

  
12. проверава основаност потребе извођења непредвиђених и накнадних радова, 

врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених и накнадних радова, описа 
позиција и количина, те доставља Наручиоцу своје мишљење са детаљним 
образложењем, најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтева од Извођача за 
извођење непредвиђених и накнадних радова;  

 

13. налаже Извођачу извођење хитних непредвиђених радова уписом у грађевински 
дневник, уколико наступе ванредни и неочекивани догађаји (клизиште, појава вода и 
сл.) који се нису могли предвидети пројектном документацијом; Одмах по наступању 
наведених ванредних и неочекиваних догађаја, Извршилац је дужан усмено и 
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електронским путем да о томе обавести Наручиоца, а писмено у року од 24 часа и уз 
сагласност Наручиоца налаже Извођачу предузимање одговарајућих мера; 

 

14. обезбеди Наручиоцу неограничени приступ свим деловима градилишта као и на 
другим местима на којима се изводе радови за потребе реализације овог уговора; 

 

15. правовремено и редовно контролише и проверава квалитет и тачност изведених 
радова на позицијама које према природи и динамици извођења радова касније не 
могу бити проверене; 

 
16. преко Наручиоца сарађује са Пројектантом ради обезбеђења детаља, 

технолошких и организационих решења, као и додатних појашњења техничке 
документације ради олакшања и убрзања извођење радова; 

 

17. у случају потребе, уз сагласност Наручиоца, привремено обустави радове због 
уочених неправилности, наложи хитне мере за њихово отклањање, како би се 
спречило евентуално угрожавање стабилности објекта, односно штетна дејстава на 
људе околину; 

 

18. уз сагласност Наручиоца, наложи обуставу радова делимично или у целости у 
зависности од тога колику штету на објекту или радовима може произвести 
неиспуњење следећих обавеза:  

i уколико Извођач не именује и не обезбеди присуство лица за безбедност и 
здравље на раду на градилишту уз обавезно присуство  одговорних извођача –
инжењера за време извођења радова из њихове стручне надлежности;   

ii уколико Извођач не достави Извршиоцу атестну документацију о квалитету 
материјала и опреме који треба да се уграде; 

iii уколико  Извођач не обезбеђује мерење и геодетско осматрање понашања тла и 
објекта у току грађења;  

iv уколико Извођач не поступа у складу са одредбама Закона о безбедности и 
здрављу на раду и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и 
покретним градилиштима 

v у другим случајевима у складу са важећим прописима. 

 

19. Налог за обуставу Извршилац уписује у грађевински дневник и даје рок Извођачу 
за отклањање разлога обуставе; 

 

20. захтева од Извођача да обави сва додатна испитивања материјала и контролу 
квалитета опреме, уколико оцени да је потребно; 

 

21. уколико у току извођења радова, заједно са Извођачем, утврди да техничка 
документација или део техничке документације, није у складу са техничким 
прописима, нормативима или стандардима, преко Наручиоца тражи од Пројектанта 
или предложи Пројектанту исправно решење и по истом наложи поступање Извођачу, 
а након образложења достављеног Наручиоцу и добијања сагласности Наручиоца; 

 

22. редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли 
се при извођењу свих врста радова примењују услови и мере утврђени законом и 
другим прописима, стандардима и  техничким нормативима;  

 

23. благовремено уочава промену услова извођења радова и предузима потребне 
мере у случају да ти услови утичу на даље извођење радова, проверава примену 
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услова и мера за заштиту животне средине и за заштиту суседних објеката, 
инсталација, уређаја, постројења и опреме; 

 

24. контролише уношење података  у грађевински дневник од стране Извођача; 

 

25. да контролише списак свих ангажованих лица и механизације пре почетка и током 
извођења радова, као и потребну документацију којом се доказује радни статус 
запосленог, регулисано здравствено осигурање, здравствена способност, упознатост 
самерама безбедности и заштите на раду,  опремљеност лица заштитним средствима 
и ажурност података који се достављају за одобрење приступа ОРЗ аеродрома 
Београд  

 

26. у року од десет (10) од дана достављања од стране Извођача, изврши контролу 
и, уз сагласност Наручиоца, овери привремене и окончану ситуацију за изведене 
радове; 

 

27. обавља координацију рада појединих струка у функцији убрзања радова; 

 

28. припрема и сређује документацију на градилишту за потребе техничког пријема 
објекта; 

 
29. у случају писаног захтева Извођача за продужење уговореног рока за извођење 

радова, достављеног Наручиоцу најкасније 10 дана пре истека уговореног рока за 
извођење радова, Извршилац је у обавези да достави Наручиоцу извештај са 
детаљним образложењем и мишљењем о продужењу рока. Извршилац је дужан да 
оцени оправданост захтева у року од 3 дана од добијања захтева за продужење рока 
извођења радова од Наручиоца; 

 

30. након писаног обавештења Извођача о датуму завршетка радова и спремности 
објекта за технички преглед, уз сагласност Наручиоца, упише у грађевински дневник 
датум завршетка свих уговорених радова; 

 

31. прати, даје инструкције и контролише израду Пројекта изведеног објекта; 

 

32. учествује у раду Комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова 
и Комисије за технички преглед објекта; 

 

33. даје налог Извођачу да поступи по примедбама Комисије за технички преглед 
објекта и врши стручни надзор над извођењем тих радова; 

 

34. потписује и оверава изјаву о надзору над грађењем објекта и примени мера 
заштите од пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара; 

 

35. на писани позив Наручиоца, а у току трајања гарантног рока, изврши контролу 
пријављених недостатака, Извођачу предложи начин и мере санације, као и да 
изврши надзор над потребним радовима и  Наручиоцу достави писани извештај о 
разлозима појаве недостатака и предузетим мерама на њиховом отклањању; 

 

36. пре истека гарантног рока, са представником Наручиоца и Извођача обиђе 
објекат и сачини извештај о стању објекта; 
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37. прати испитивање исправности свих система инсталација и опреме за потребе 
вршења техничког прегледа и прибављања решења о употребној дозволи. 

 

38. приликом сваког обиласка и инспекције овлашћеног државног органа уведе исти 
на објекат, обезбеди неопходну документацију, и о томе писмено обавести све 
учеснике у процесу грађења објекта. 

 

Извршилац није овлашћен: 
1. да мења уговорену цену, рокове или друге одредбе Уговора за извођење радова; 
2. да са Извођачем уговора друге радове (нпр. накнадне и непредвиђене) и 
3. да одобрава уградњу опреме, материјала и уређаја без консултација са 

Наручиоцем 
4. да Извођача ослободи од било које уговорне обавезе из Уговора за извођење 

радова 
 

Именовање лица која ће обављати Услугу 

Члан 7. 
Извршилац је дужан да, у року од 5 (пет) календарских дана од датума ступања уговора 
на снагу, Наручиоцу достави решење о именовању Руководиоца стручног надзора и 
осталих лица која ће вршити стручни надзор. 
Лица из става 1 овог члана морају да све време током извођења радова  испуњавају  
услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину и 
поступку вршења стручног надзора и да све време трајања овог уговора има обезбеђене 
важеће лиценце за лица одређена решењем.  
 
Уколико у току извршења Уговора неко од ангажованих лица престане да ради из било 
ког разлога, Извршилац ће одмах о томе обавести Наручиоца. Ангажовање нових лица 
од стране Извршиоца подлеже претходној сагласности Наручиоца. У случају потребе за 
изменом лица, Извршилац је у обавези да достави доказе о томе да новоименована 
лица испуњавају исте или боље од оних које се односе на кључно особље из Понуде у 
складу са  Законом о планирању и изградњи, Правилником о начину и поступку вршења 
стручног надзора.  
 
Извршилац и сва лица која су ангажована на извршењу уговора се обавезују да при 
вршењу услуге у свему штите интересе Наручиоца. 
 
Извршилац ће стално пратити и контролисати извођење радова у њиховој надлежности. 
 
Наручилац има право да захтева од Извршиоца замену појединих лица из става 1. овог 
члана, ако не испуњавају своје обавезе, односно своје обавезе врше нестручно, 
неблаговремено и несавесно.  
 
Уколико Извршилац или лица која су ангажована на извршењу уговора својим чињењем 
или нечињењем начине штету Наручиоцу, Извршилац је дужан да Наручиоцу надокнади 
сву насталу штету. 
 
Руководилац стручног надзора 

Члан 8. 

Руководилац стручног надзора је обавезан: 
 

1. да сарађује са Координатором стручног надзора, именованог од стране 
Наручиоца; 
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2. да редовно прати динамику радова и усклађеност динамичког плана са 
уговореним роковима; 

3. да буде присутан на градилишту и да врши уговорену услугу над извођењем 
радова, 

4. да прати укупне трошкове и рокове и предлаже мере којима ће се реализација 
пројекта завршити у оквиру уговореног буџета и рока; 

5. да организује и води састанке, обезбеди записнике са састанака и извештава у 
складу са Уговором; 

6. да преко Наручиоца сарађује са Пројектантом ради обезбеђења правилне 
реализације пројектантског концепта објекта, као и сарадњу са извођачем радова 
при избору детаља технолошких и организационих решења за извођење радова; 

7. да прибави одобрења и писану сагласност Наручиоца пре издавања било каквих 
налога са финансијским утицајем на изградњу, одобравања нових услуга и 
радова осим специфицираних уговором, као и пре одобравања промене или 
потврде за уградњу материјала и опреме специфицираних уговором, 
одобравања било каквог продужења Рока за завршетак; 

8. да проверава Привремене ситуације и Окончану ситуацију за изведене радове и 
доставља их на оверу Наручиоцу; 

9. да обједини списак недостатака на изведене радове, прати и контролише 
отклањање примедби, води евиденцију отклоњених и преосталих примедби, 
формира и води регистар документације о недостацима, редовно обавештава 
Наручиоца о активностима извођача у року за отклањање недостатака и 
гарантном року и 

10. да све уговорене обавезе испуни стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року и да на позив Наручиоца 
изведе све услуге неопходне за реализацију овог пројекта у складу са законом. 

 
ПРИЈЕМ УСЛУГА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА  

Члан 9. 
Обавеза Комисије је да контролише и прати начин, квалитет и степен извршавања 
уговорених обавеза Извршиоца и на основу тога саставља и оверава Извештај о 
извршеном делу услуге стручног надзора. 

По примопредаји и коначном обрачуну изведених Радова, односно по потписивању 
Записника о примопредаји и коначном обрачуну радова и испостављању окончане 
ситуације за Радове, Комисија саставља и оверава Коначни извештај о извршеној услузи 
стручног надзора. 

Уколико Комисија уочи недостатак у вршењу уговорних обавеза, дужна је да о томе 
обавести Извршиоца у писаној форми.  
 
У случајевима из претходног става, Наручилац има право да захтева од Извршиоца да 
отклони недостатак или да изврши поново услугу без накнаде.  
 
Ако Извршилац у примереном року, дефинисаном у допису Комисије не отклони уочени 
недостатак, Наручилац има право да раскине уговор и активира средство обезбеђења 
из члана 12 Уговора. 
 
РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

Члан 10. 
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Рок за извршење уговорних обавезе почиње да тече даном увођења Извршиоца у посао, 
што се констатује записником. 

Услуга из члана 1. Уговора ће се обављати од почетка извођења Радова до њиховог 
завршетка и обухвата све фазе грађења. 

 

Рок за извођење Радова над којима се врши предметна Услуга је јул 2023. године  

Рок за извршење уговорних обавеза је 365 дана од датума убођења у посао. 

 
Уколико дође до продужења рока за извођење Радова из претходног става овог члана 
Уговора, Извршилац наставља да врши Услугу без потписивања посебног анекса 
уговора, а у свему према одредбама овог Уговора. 
 
Услуга стручног надзора сматра се извршеном датумом потписивања Коначног 
извештаја о извршеној услузи. 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 11. 
Гарантни рок је (из Обрасца понуде) месеца рачунајући од дана потписивања Коначног 
извештаја о извршеној услузи стручног надзора.  
 
Извршилац има обавезу, да на писани позив Наручиоца, а у току трајања гарантног рока 
за изведене радове, о свом трошку, испрати отклањање недостатака од стране 
Извођача радова и Наручиоцу достави писани извештај о разлозима појаве недостатака 
и предузетим мерама на њиховом отклањању. 
 
МЕНИЦА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

Члан 12. 
Извршилац приликом потписивања уговора, а најкасније 15 дана по обостраном 
потписивању уговора, предаје Наручиоцу једну бланко соло меницу као средство 
обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, без протеста, са потврдом пословне банке 
о регистрацији менице 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, којим се 
Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности 
закљученог уговора без ПДВ. Извршилац уз меницу доставља и оверену копију картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју извршилац наводи у 
меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 дана дужи од рока важења уговора. 

Неизвршавање било које уговорне обавезе од стране Извршиоца довешће до 
активирања средства финансијског обезбеђења. Наручилац има право на наплату 
средстава за финансијско обезбеђење уговора без посебног обавештавања Извршиоца. 

У случају продужења рока завршетка Радова, Извршилац је у обавези да продужи рок 
важења менице за испуњење уговорних обавеза и достави је пре истека важења 
претходне менице. 
 
Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет 
Извршиоца. 
 
МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

Члан 13. 
Извршилац је у обавези да у року од 10 календарских дана од датума потписивања 
Коначног извештаја о извршеној услузи стручног надзора, а најкасније на дан 
подношења Окончаног рачуна, Наручиоцу достави једну бланко соло меницу без 
протеста за отклањање недостатака у гарантном року, са потврдом пословне банке о 
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регистрацији менице 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, којим се 
Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности 
закљученог уговора без ПДВ. Извршилац уз меницу доставља и оверену копију картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју извршилац наводи у 
меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 дана дужи од датума истека уговореног 
Гарантног рока из члана 11. овог уговора. 

Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет 
Извршиоца. 
 
ОСИГУРАЊЕ ИЗВРШИОЦА ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 14. 
Извршилац је дужан да, у року од 15 дана од дана потписивања уговора, обезбеди и 
достави Наручиоцу Полису осигурања од професионалне одговорности (у даљем 
тексту: Полиса), у складу са Законом о планирању и изградња односно подзаконским 
актом - правилником којом се уређују услови осигурања од професионалне 
одговорности. 
 
Предмет Полисе је професионална одговорност осигураника за штете проузроковане 
Наручиоцу и трећим лицима услед грешака и пропуста насталих у обављању послова 
стручног надзора зa штeту нa oбjeктимa и зa финaнсиjски губитaк. Овим осигурањем 
треба да буде покривена професионална одговорност за стручну грешку или пропуст, 
који настану обављањем послова за које је Извршилац/Осигураник регистрован, а у току 
реализације уговора и која представља кршење или одступање од постојећих правила 
струке, утврђених професионалним стандардима и нормативима, односно неизвршење 
и непоступање са пажњом доброг стручњака, за коју је Извршилац/Осигураник 
одговоран у складу са законом. 
 
Извршилац је дужан да достави: полису осигурања од професионалне одговорности – 
за штету коју може причинити Наручиоцу, односно трећем лицу која мора:  
1) гласити на минимални износ осигуране суме дефинисан подзаконским актом - 
Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности;  
2) гласити на конкретан објекат који је предмет уговарања;  
3) обухватити период од дана увођења Извршиоца  у посао до истека гарантног периода 
од (Из обрасца понуде) месеци.  
 
Наручилац мора бити на полиси означен као треће лице. 
 
Уколико се рок за пружање услуга продужи, уговором се одређује да је Извршилац дужан 
да пре истека уговореног рока достави полису осигурања са новим периодом осигурања, 
под истим условима као и приликом закључења уговора и о свом трошку. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 15. 
У случају да дође до прекорачења рокова извршења услуге из чл. 6. став 2. Уговора 
кривицом Извршиоца, Наручилац може наплати уговорну казну у висини од 0,2% укупне 
уговорене цене из чл. 2 став 1. овог уговора, за сваки дан закашњења, а највише до 10% 
укупне уговорене цене из чл. 2 став 1. овог уговора. 
 
Плаћање уговорне казне не ослобађа другу уговорну страну од обавеза које има према 
Наручиоцу по закљученом уговору.  
 
КОРИШЋЕЊЕ ДОКУМЕНАТА  

Члан 16. 
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Извршилац се обавезује да неће без писане сагласности Наручиоца, објављивати нити 
чинити доступним трећим лицима документацију и податке до којих је дошао и које је 
користио током извршења уговора. 
 
ВИША СИЛА 

Члан 17. 
Вишом силом се сматрају догађаји који уследе након ступања на снагу овог Уговора, 
независно од воље уговорних страна, који се нису могли предвидети у време 
потписивања уговора а који својим утицајем одлажу или спречавају извршење уговорних 
обавеза.  
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања о томе обавести другу 
уговорну страну, као и о њеној природи,  могућем трајању и последицама. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 18. 
Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор у случају да друга страна не 
извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, 
односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о 
облигационим односима. 
 
Страна која жели да раскине уговор сагласно ставу 1. овог члана, дужна је да пре 
раскида писмено обавести другу страну о кршењу било које уговорне обавезе, да наведе 
повреду уговорне обавезе и захтев да се то исправи у року од 7 дана од дана 
достављања писменог обавештења. 
 
Уколико уговорна страна која је одговорна за раскид уговора и чијом је кривицом настала 
штета, не отклони недостатке, друга уговорна страна има право на раскид уговора.  
Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 
проузрокована другој уговорној страни. 
Раскид уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида 
уговора. 
 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извршилац 
послове стручног надзора извршава нестручно, неодговорно, несавесно, или их обавља 
супротно интересима Наручиоца, ако надлежни орган забрани даље обављање 
уговорених послова, или ако престане потреба за обављањем послова стручног 
надзора, у ком случају ће уговорне стране регулисати међусобна права и обавезе 
доспеле до момента раскида Уговора. 
 
Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор и то писаним споразумом о раскиду 
уговора, а којим раскидом ће уговорне стране регулисати међусобна права и обавезе 
доспеле до момента раскида Уговора.  
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 
Осим уколико није другачије дефинисано овим уговором, све информације које се дају у 
вези са овим уговором ће бити у писаној форми. 
 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе 
уговорне стране. 
 
Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није предвиђено важе 
одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије, Закона о планирању и 
изградњи Републике Србије, Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора, 
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Посебних узанси о грађењу (''Службени лист СФРЈ'', бр. 18/77), и други позитивни 
прописи који регулишу ову област. 
 
Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше 
споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде 
надлежан Привредни суд у Београду. 
 
Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, по два (2) примерка за сваку 
уговорну страну. 
 
 
 

 

 
 

ИЗВРШИЛАЦ 
Контрола летења Србије и 

Црне Горе SMATSA доо 
Београд 

 
____________________ 

____________________ 

ДИРЕКТОР 
 

 
 

Предраг Јовановић 

 Име презиме и позиција овлашћеног 
лица: 

____________________ 

Потпис и печат5 

____________________ 

 
 
 
 

  

 
5 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. 

Понуђач мора да попуни и потпише модел уговора, чиме потврђује да прихвата 
елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи, 
код самосталне понуде није потребно попуњавати модел, потврђује се потписом. 

 

У складу са процедуром Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд 
''Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује'' - 
NAB.PROC.002, те на основу Одлуке о додели уговора, у поступку набавке на коју се 
Закон о јавним набавкама не примењује, бр. NAB.00-87/ __ од __.__.2023. године  

 

 

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе 
Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг 
Јовановић (у даљем тексту: Наручилац)  

 
И 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Извршилац услуге) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични 
број, име особе одговорне за потписивање уговора) 
 

 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
 

 

 

 

  (остали понуђачи из групе понуђача) 

 

закључили су, 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ  

бр. 5/23 - Стручни надзора за радове на изградњи објекта РС Бесна кобила  

Партија 2 – Заштита објекта од пожара 

  
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу Одлуке број NAB.00-87/6 од 06.02.2023. године 
покренуо поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује - 
Услуга превођења и овера текстова – 5/23; 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број NAB.00-87/__ од __.__.2023. 
године за предметну набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у 
складу са прихваћеном Понудом Извршиоца услуге, број понуде NAB.00-87/____ 
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од __.__.2023. године (у даљем тексту: Понуда), која чини саставни део овог 
Уговора. 

У случају да Извршилац услуге наступа са подизвођачем (у супротном се брише): 

 

- Извршилац услуге ће извршење уговора на следећим пословима: 
___________________________________________________________________ 
поверити подизвођачу/подизвођачима: 

- ___________________________________________________________________.  

- Извршилац услуге ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран 
за начин на који се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, 
представницима или подуговарачима које ангажује Извршилац услуге у вези са 
спровођењем уговора. 

У случају подношења Заједничке понуде (у супротном се брише): 

- Носилац посла је Понуђач _____________________ који заступа групу понуђача 
у предметном поступку набавке.  

- Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

- Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезали и према 
Наручиоцу, биће саставни део овог Уговора. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је услуга вршења стручног надзора за радове на изградњи објекта 
РС Бесна кобила за Партију 2 – Заштита објекта од пожара, (у даљем тексту: Услуге) у 
свему у складу са спецификацијом услуге за Партију 2 из Позива за подношење понуда 
у поступку набавке на коју се Закон не примењује 5/23 и усвојеном Понудом, које чине 
саставни део овог уговора. 
 
ЦЕНА  

Члан 2. 

Укупна цена Услуге из члана 1. овог уговора износи (из Обрасца понуде)  динара без 
пореза на додату вредност који се обрачунава у Републици Србији.    

Порез на додату вредност се обрачунава сходно важећим прописима у Републици 
Србији.  

Цена укључује све трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке, 
односно услугу стручног надзора у свим фазама извођења радова и у периоду гарантног 
рока за изведене радове, односно од увођења Извођача радова у посао, до завршетка 
радова (услуге стручног надзора у току извођења вишкова радова, примопредаје и 
коначног обрачуна изведених радова), добијања употребне дозволе и истека гарантног 
рока за изведене радове. 

Укупна цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора плати Извршиоцу услуге кроз 
привремене рачуне и окончани рачун. 
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 Плаћање привремених рачуна ће се извршити у року од (из Обрасца понуде) 
календарских дана од датума пријема четири примерка привременог рачуна овереног 
од стране овлашћених представника обе уговорне стране и Извештаја о извршеном 
делу услуге стручног надзора сачињеног од стране Наручиоца - Комисије за праћење 
реализације уговора, односно у року од (из Обрасца понуде) календарских дана од 
датума пријема четири примерка Окончаног рачуна, овереног од стране овлашћених 
представника обе уговорене стране, Коначног извештаја о извршеној услузи стручног 
надзора сачињеног од стране Наручиоца - Комисије за праћење реализације уговора и 
бланко соло меницe без протеста за отклањање недостатака у гарантном року. 

Укупна вредност привремених рачуна не може бити већа од 80% уговорене цене из 
члана 2, став 1 Уговора.  
 

Окончаним рачуном се плаћа преостали износ до укупне уговорене цене из члана 2, став 
1 Уговора, односно минимално 20% укупне уговорене цене 
 

Извршилац услуге ће привремене рачуне за извршене Услуге испоставити Наручиоцу 
периодично (не чешће од једном месечно) по обављеном делу услуге док ће окончани 
рачун за извршене Услуге бити испостављен по примопредаји и коначном обрачуну 
изведених Радова, односно по потписивању Записника о примопредаји и коначном 
обрачуну радова и испостављању окончане ситуације за Радове.  
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 4. 
Обавезе Наручиоца су: 

1. да преда Извршиоцу: 

a. техничку документацију – Пројекат за извођење радова  

b. грађевинску дозволу; 

c. пријаву почетка извођења радова,  

2. да формира Комисију за праћење реализације уговора (у даљем тексту: Комисија), 

чијим радом ће руководити Координатор стручног надзора, а која ће:  

a. заступати интересе Наручиоца; 

b. бити задужена за комуникацију са Извршиоцем; 

c. контролисати и пратити начин, квалитет и степен извршавања уговорених 

обавеза Извршиоца; 

d. вршити процену извршења уговорних обавеза Извршиоца и 

e. састављати и оверавати Извештаје о извршеном делу услуге стручног 

надзора и Коначни извештај о извршеној услузи стручног надзора, као услов 

за плаћање рачуна Извршиоца. 

3. да Записником уведе Извршиоца у посао; 

4. да у примереном року решава захтеве Извршиоца и доставља одговоре у писаној 

форми; 

5. да редовно измирује обавезе према Извршиоцу; 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
Члан 5. 

Извршилац је обавезан да у року до 15 дана од дана пријема техничке документације и 
усвојене понуде за извођење радова изврши преглед исте и са евентуалним 
примедбама достави Наручиоцу извештај о томе на даље разматрање. 
 

Члан 6. 
Извршилац је у обавези да Услугу изврши у свему у складу са важећим Законом о 
планирању и изградњи и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора,  
као и другим важећим законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у 
вези са предметним услугама, квалитетно и уз строго поштовање професионалних 
правила своје струке. 
 

Услуга стручног надзора ће се обављати од почетка извођења Радова до њиховог 
завршетка, у свим фазама извођења радова (примопредаје и коначног обрачуна 
изведених радова, техничког прегледа, издавања употребне дозволе) и у периоду 
гарантног рока за изведене радове, дефинисаног Уговором за извођење радова.  

Извршилац је дужан да: 
1. у року до 15 дана од дана пријема техничке документације и усвојене понуде за 

извођење радова изврши преглед исте и са евентуалним примедбама достави 
Наручиоцу извештај о томе на даље разматрање. 

 

2. уведе Извођача у посао, уписом у грађевински дневник а након пријема обавештења 
од стране Наручиоца о испуњењу услова за увођење у посао; 

 
3. послове стручног надзора обавља у свим фазама извођења радова и у периоду 

гарантног рока за изведене радове, односно од увођења Извођача у посао, до 
завршетка радова (примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, техничког 
прегледа, издавања употребне дозволе,) и истека гарантног рока за изведене радове; 

 
4. у случају кашњења у испуњењу уговорених обавеза Извођача у односу на усвојен 

динамички план, о томе сачини извештај са предлогом мера, достави га Наручиоцу и  
наложи Извођачу да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више 
извршилаца;  

 
5. сачињава месечне извештаје о реализацији уговора о извођењу радова и доставља 

их Наручиоцу до 5-ог у месецу за претходни месец; 

 
6. по потреби организује састанке са представницима Извођача и Инвеститора; 

 
7. извештаје са састанака, месечне и ванредне, благовремено и редовно доставља 

Наручиоцу на увид и мишљење; 

 
8. контролише да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према 

техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и 
благовремено предузима неопходне мере у случају одступања у извођењу од 
пројекта уз обавезну сагласност Пројектанта;  

− пре уградње материјала и опреме затражи од Извођача радова доставу атестне 
документације којом се доказује њихов квалитет (исправа о усаглашености, 
деклерација о перформансама, документ о спроведеном оцењивању и 
верификацији сталности перформанси, извештај о испитивањима и сл. у складу 
са Законом о грађевинским производима, Законом о заштити од пожара, 
подзаконским актима и сл). Атестна документација мора бити издата од стране 
овлашћених (акредитованих) установа.. 
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9. врши контролу квалитета радова: 

xii. визуелним прегледом; 

xiii. у односу на мере утврђене законом и другим прописима, као и важећим 
стандардима и техничким нормативима; 

xiv. прегледом документације, којом Извођач доказује квалитет уграђеног материјала, 
готових елемената, делова и опреме; 

xv. прегледом радова у погонима извођача и подизвођача изван градилишта и 
преузимање елемената за уградњу; 

xvi. контролом примене одговарајуће механизације, 

xvii. контролише усаглашеност потребне квалификационе структуре запослених на 
градилишту са важећим Законом о планирању и изградњи, 

xviii. редовном контролом функционалности организације градилишта, 

xix. организовањем контролних испитивања, 

xx. преузимањем мера на отклањању недостатака, и сл., 

xxi. координацијом са радом одговарајућих инспекција уз стално указивање на уочене 
пропусте у домену заштите и здравља на раду као и заштите од пожара, 

xxii. упозоравањем Извођача на одговорност и обавезу у смислу заштите околине, 
људи, суседних објеката и средстава од могућих штетних дејстава насталих 
услед непажње приликом извођења радова, 

10. врши контролу трошкова средстава по намени, динамици и висини, а нарочито 
контролу: 

vii. количина изведених радова у односу на предмер, 

viii. на основу приложених доказа и обрачуна, проверава и оверава количине 
изведених радова, унетих  у листове грађевинске књиге, 

ix. ситуација израђених на основу претходно квантитативно и квалитативно 
прихваћених изведених радова,  

x. прорачуна могућих разлика у цени укупно уговорених и стварно изведених 
радова, 

xi. реализације планиране динамике финансирања изградње, 

xii. утрошка средстава како би указао на могућа значајнија одступања у смислу 
прекорачења укупне уговорене цене дефинисане уговором за извођење Радова 
и предузима одговарајуће мере и слично, 

11. најкасније до коначног обрачуна, провери основаност захтева Извођача за 
извођење вишкова и мањкова радова, изврши контролу позиција и количина радова, 
да о томе сачини мишљење са детаљним образложењем и достави га Наручиоцу 
најкасније 10 дана од дана пријема захтева Извођача;  

 
12. проверава основаност потребе извођења непредвиђених и накнадних радова, 

врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених и накнадних радова, описа 
позиција и количина, те доставља Наручиоцу своје мишљење са детаљним 
образложењем, најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтева од Извођача за 
извођење непредвиђених и накнадних радова;  

 
13. налаже Извођачу извођење хитних непредвиђених радова уписом у грађевински 

дневник, уколико наступе ванредни и неочекивани догађаји (клизиште, појава вода и 
сл.) који се нису могли предвидети пројектном документацијом; Одмах по наступању 
наведених ванредних и неочекиваних догађаја, Извршилац је дужан усмено и 
електронским путем да о томе обавести Наручиоца, а писмено у року од 24 часа и уз 
сагласност Наручиоца налаже Извођачу предузимање одговарајућих мера; 
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14. обезбеди Наручиоцу неограничени приступ свим деловима градилишта као и на 
другим местима на којима се изводе радови за потребе реализације овог уговора; 

 

15. правовремено и редовно контролише и проверава квалитет и тачност изведених 
радова на позицијама које према природи и динамици извођења радова касније не 
могу бити проверене; 

 
16. преко Наручиоца сарађује са Пројектантом ради обезбеђења детаља, 

технолошких и организационих решења, као и додатних појашњења техничке 
документације ради олакшања и убрзања извођење радова; 

 
17. у случају потребе, уз сагласност Наручиоца, привремено обустави радове због 

уочених неправилности, наложи хитне мере за њихово отклањање, како би се 
спречило евентуално угрожавање стабилности објекта, односно штетна дејстава на 
људе околину; 

 
18. уз сагласност Наручиоца, наложи обуставу радова делимично или у целости у 

зависности од тога колику штету на објекту или радовима може произвести 
неиспуњење следећих обавеза:  

vi уколико Извођач не именује и не обезбеди присуство лица за безбедност и 
здравље на раду на градилишту уз обавезно присуство  одговорних извођача –
инжењера за време извођења радова из њихове стручне надлежности;   

vii уколико Извођач не достави Извршиоцу атестну документацију о квалитету 
материјала и опреме који треба да се уграде; 

viii уколико  Извођач не обезбеђује мерење и геодетско осматрање понашања тла и 
објекта у току грађења;  

ix уколико Извођач не поступа у складу са одредбама Закона о безбедности и 
здрављу на раду и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и 
покретним градилиштима 

x у другим случајевима у складу са важећим прописима; 

 
19. Налог за обуставу Извршилац уписује у грађевински дневник и даје рок Извођачу 

за отклањање разлога обуставе; 

 

20. захтева од Извођача да обави сва додатна испитивања материјала и контролу 
квалитета опреме, уколико оцени да је потребно; 

 
21. уколико у току извођења радова, заједно са Извођачем, утврди да техничка 

документација или део техничке документације, није у складу са техничким 
прописима, нормативима или стандардима, преко Наручиоца тражи од Пројектанта 
или предложи Пројектанту исправно решење и по истом наложи поступање Извођачу, 
а након образложења достављеног Наручиоцу и добијања сагласности Наручиоца; 

 
22. редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли 

се при извођењу свих врста радова примењују услови и мере утврђени законом и 
другим прописима, стандардима и  техничким нормативима;  

 
23. благовремено уочава промену услова извођења радова и предузима потребне 

мере у случају да ти услови утичу на даље извођење радова, проверава примену 
услова и мера за заштиту животне средине и за заштиту суседних објеката, 
инсталација, уређаја, постројења и опреме; 

 

24. контролише уношење података  у грађевински дневник од стране Извођача; 



Страна 41 од 47 

25. да контролише списак свих ангажованих лица и механизације пре почетка и током 
извођења радова, као и потребну документацију којом се доказује радни статус 
запосленог, регулисано здравствено осигурање, здравствена способност, упознатост 
са мерама безбедности и заштите на раду,  опремљеност лица заштитним 
средствима и ажурност података који се достављају за одобрење приступа ОРЗ 
аеродрома Београд  

 

26. у року од десет (10) од дана достављања од стране Извођача, изврши контролу 
и, уз сагласност Наручиоца, овери привремене и окончану ситуацију за изведене 
радове; 

 

27. обавља координацију рада појединих струка у функцији убрзања радова; 
 

28. припрема и сређује документацију на градилишту за потребе техничког пријема 
објекта; 

 
29. у случају писаног захтева Извођача за продужење уговореног рока за извођење 

радова, достављеног Наручиоцу најкасније 10 дана пре истека уговореног рока за 
извођење радова, Извршилац је у обавези да достави Наручиоцу извештај са 
детаљним образложењем и мишљењем о продужењу рока. Извршилац је дужан да 
оцени оправданост захтева у року од 3 дана од добијања захтева за продужење рока 
извођења радова од Наручиоца; 

 
30. након писаног обавештења Извођача о датуму завршетка радова и спремности 

објекта за технички преглед, уз сагласност Наручиоца, упише у грађевински дневник 
датум завршетка свих уговорених радова; 

 
31. прати, даје инструкције и контролише израду Пројекта изведеног објекта; 

 
32. учествује у раду Комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова 

и Комисије за технички преглед објекта; 

 
33. даје налог Извођачу да поступи по примедбама Комисије за технички преглед 

објекта и врши стручни надзор над извођењем тих радова; 

 
34. потписује и оверава изјаву о надзору над грађењем објекта и примени мера 

заштите од пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара; 

 
35. на писани позив Наручиоца, а у току трајања гарантног рока, изврши контролу 

пријављених недостатака, Извођачу предложи начин и мере санације, као и да 
изврши надзор над потребним радовима и  Наручиоцу достави писани извештај о 
разлозима појаве недостатака и предузетим мерама на њиховом отклањању; 

 
36. пре истека гарантног рока, са представником Наручиоца и Извођача обиђе 

објекат и сачини извештај о стању објекта; 

 
37. прати испитивање исправности свих система инсталација и опреме за потребе 

вршења техничког прегледа и прибављања решења о употребној дозволи. 

 
38. приликом сваког обиласка и инспекције овлашћеног државног органа уведе исти 

на објекат, обезбеди неопходну документацију, и о томе писмено обавести све 
учеснике у процесу грађења објекта. 
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Извршилац није овлашћен: 
1. да мења уговорену цену, рокове или друге одредбе Уговора за извођење радова; 
2. да са Извођачем уговора друге радове (нпр. накнадне и непредвиђене) и 
3. да одобрава уградњу опреме, материјала и уређаја без консултација са 

Наручиоцем 
4. да Извођача ослободи од било које уговорне обавезе из Уговора за извођење 

радова. 
 
Именовање лица која ће обављати Услугу 

Члан 7. 
Извршилац је дужан да, у року од 5 (пет) календарских дана од датума ступања уговора 
на снагу, Наручиоцу достави решење о именовању Руководиоца стручног надзора и 
осталих лица која ће вршити стручни надзор. 
Лица из става 1 овог члана морају да све време током извођења радова  испуњавају  
услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину и 
поступку вршења стручног надзора и да све време трајања овог уговора има обезбеђене 
важеће лиценце за лица одређена решењем.  
 
Уколико у току извршења Уговора неко од ангажованих лица престане да ради из било 
ког разлога, Извршилац ће одмах о томе обавести Наручиоца. Ангажовање нових лица 
од стране Извршиоца подлеже претходној сагласности Наручиоца. У случају потребе за 
изменом лица, Извршилац је у обавези да достави доказе о томе да новоименована 
лица испуњавају исте или боље од оних које се односе на кључно особље из Понуде у 
складу са  Законом о планирању и изградњи, Правилником о начину и поступку вршења 
стручног надзора.  
 
Извршилац и сва лица која су ангажована на извршењу уговора се обавезују да при 
вршењу услуге у свему штите интересе Наручиоца. 
 
Извршилац ће стално пратити и контролисати извођење радова у њиховој надлежности. 
 
Наручилац има право да захтева од Извршиоца замену појединих лица из става 1. овог 
члана, ако не испуњавају своје обавезе, односно своје обавезе врше нестручно, 
неблаговремено и несавесно.  
 
Уколико Извршилац или лица која су ангажована на извршењу уговора својим чињењем 
или нечињењем начине штету Наручиоцу, Извршилац је дужан да Наручиоцу надокнади 
сву насталу штету. 
 
Руководилац стручног надзора 

Члан 8. 
Руководилац стручног надзора је обавезан: 
 

1. да сарађује са Координатором стручног надзора, именованог од стране 
Наручиоца; 

 
2. да редовно прати динамику радова и усклађеност динамичког плана са 

уговореним роковима; 

3. да буде присутан на градилишту и да врши уговорену услугу над извођењем 
радова, 

4. да прати укупне трошкове и рокове и предлаже мере којима ће се реализација 
пројекта завршити у оквиру уговореног буџета и рока; 
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5. да организује и води састанке, обезбеди записнике са састанака и извештава у 
складу са Уговором; 

6. да преко Наручиоца сарађује са Пројектантом ради обезбеђења правилне 
реализације пројектантског концепта објекта, као и сарадњу са извођачем радова 
при избору детаља технолошких и организационих решења за извођење радова; 

7. да прибави одобрења и писану сагласност Наручиоца пре издавања било каквих 
налога са финансијским утицајем на изградњу, одобравања нових услуга и 
радова осим специфицираних уговором, као и пре одобравања промене или 
потврде за уградњу материјала и опреме специфицираних уговором, 
одобравања било каквог продужења Рока за завршетак; 

8. да проверава Привремене ситуације и Окончану ситуацију за изведене радове и 
доставља их на оверу Наручиоцу; 

9. да обједини списак недостатака на изведене радове, прати и контролише 
отклањање примедби, води евиденцију отклоњених и преосталих примедби, 
формира и води регистар документације о недостацима, редовно обавештава 
Наручиоца о активностима извођача у року за отклањање недостатака и 
гарантном року и 

10. да све уговорене обавезе испуни стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року и да на позив Наручиоца 
изведе све услуге неопходне за реализацију овог пројекта у складу са законом. 

 
ПРИЈЕМ УСЛУГА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА  

Члан 9. 
Обавеза Комисије је да контролише и прати начин, квалитет и степен извршавања 
уговорених обавеза Извршиоца и на основу тога саставља и оверава Извештај о 
извршеном делу услуге стручног надзора. 

По примопредаји и коначном обрачуну изведених Радова, односно по потписивању 
Записника о примопредаји и коначном обрачуну радова и испостављању окончане 
ситуације за Радове, Комисија саставља и оверава Коначни извештај о извршеној услузи 
стручног надзора. 

Уколико Комисија уочи недостатак у вршењу уговорних обавеза, дужна је да о томе 
обавести Извршиоца у писаној форми.  
 
У случајевима из претходног става, Наручилац има право да захтева од Извршиоца да 
отклони недостатак или да изврши поново услугу без накнаде.  
 
Ако Извршилац у примереном року, дефинисаном у допису Комисије не отклони уочени 
недостатак, Наручилац има право да раскине уговор и активира средство обезбеђења 
из члана 12 Уговора. 
 
РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

Члан 10. 

Рок за извршење уговорних обавезе почиње да тече даном увођења Извршиоца у посао, 
што се констатује записником. 

Услуга  из члана 1. Уговора ће се обављати од почетка извођења Радова до њиховог 
завршетка и обухвата све фазе грађења. 

 

Рок за извођење Радова над којима се врши предметна Услуга је јул 2023. године  

Рок за извршење уговорних обавеза је 365 дана од датума убођења у посао. 
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Уколико дође до продужења рока за извођење Радова из претходног става овог члана 
Уговора, Извршилац наставља да врши Услугу без потписивања посебног анекса 
уговора, а у свему према одредбама овог Уговора. 
 
Услуга стручног надзора сматра се извршеном датумом потписивања Коначног 
извештаја о извршеној услузи. 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 11. 
Гарантни рок је (из Обрасца понуде) месеца рачунајући од дана потписивања Коначног 
извештаја о извршеној услузи стручног надзора.  
 
Извршилац има обавезу, да на писани позив Наручиоца, а у току трајања гарантног рока 
за изведене радове, о свом трошку, испрати отклањање недостатака од стране 
Извођача радова и Наручиоцу достави писани извештај о разлозима појаве недостатака 
и предузетим мерама на њиховом отклањању. 
 
МЕНИЦА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

Члан 12. 
Извршилац приликом потписивања уговора, а најкасније 10 дана по обостраном 
потписивању уговора, предаје Наручиоцу једну бланко соло меницу као средство 
обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, без протеста, са потврдом пословне банке 
о регистрацији менице 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, којим се 
Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности 
закљученог уговора без ПДВ. Извршилац уз меницу доставља и оверену копију картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју извршилац наводи у 
меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 дана дужи од рока важења уговора. 

Неизвршавање уговорних обавеза од стране Извршиоца довешће до активирања 
средства финансијског обезбеђења. Наручилац има право на наплату средстава за 
финансијско обезбеђење уговора без посебног обавештавања Извршиоца. 

У случају продужења рока завршетка Радова, Извршилац је у обавези да продужи рок 
важења менице за испуњење уговорних обавеза и достави је пре истека важења 
претходне менице. 
 
Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет 
Извршиоца. 
 
МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

Члан 13. 
Извршилац је у обавези да у року од 10 календарских дана од датума потписивања 
Коначног извештаја о извршеној услузи стручног надзора, а најкасније на дан 
подношења Окончаног рачуна, Наручиоцу достави једну бланко соло меницу без 
протеста за отклањање недостатака у гарантном року, са потврдом пословне банке о 
регистрацији менице 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, којим се 
Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности 
закљученог уговора без ПДВ. Извршилац уз меницу доставља и оверену копију картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју извршилац наводи у 
меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 дана дужи од датума истека уговореног 
Гарантног рока из члана 11. овог уговора. 
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Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет 
Извршиоца. 
 

ОСИГУРАЊЕ ИЗВРШИОЦА ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ 
Члан 14. 

Извршилац је дужан да, у року од 15 дана од дана потписивања уговора, обезбеди и 
достави Наручиоцу Полису осигурања од професионалне одговорности (у даљем 
тексту: Полиса), у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и подзаконским 
актом - Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности. 
 
Предмет Полисе је професионална одговорност осигураника за штете проузроковане 
Наручиоцу и трећим лицима услед грешака и пропуста насталих у обављању послова 
стручног надзора зa штeту нa oбjeктимa и зa финaнсиjски губитaк. Овим осигурањем 
треба да буде покривена професионална одговорност за стручну грешку или пропуст, 
који настану обављањем послова за које је Извршилац/Осигураник регистрован, а у току 
реализације уговора и која представља кршење или одступање од постојећих правила 
струке, утврђених професионалним стандардима и нормативима, односно неизвршење 
и непоступање са пажњом доброг стручњака, за коју је Извршилац/Осигураник 
одговоран у складу са законом. 
 
Извршилац је дужан да достави: полису осигурања од професионалне одговорности – 
за штету коју може причинити Наручиоцу, односно трећем лицу која мора:  
1) гласити на минимални износ осигуране суме дефинисан подзаконским актом - 
Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности;  
2) гласити на конкретан објекат који је предмет уговарања;  
3) обухватити период од дана увођења Извршиоца услуге у посао до истека гарантног 
периода од (из Обрасца понуде) месеци.  
 
Наручилац мора бити на полиси означен као треће лице. 
 
Уколико се рок за пружање услуга продужи, уговором се одређује да је Извршилац дужан 
да пре истека уговореног рока достави полису осигурања са новим периодом осигурања, 
под истим условима као и приликом закључења уговора. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 15. 
У случају да дође до прекорачења рокова извршења услуге из чл. 6. став 2. Уговора 
кривицом Извршиоца, Наручилац може наплати уговорну казну у висини од 0,2% укупне 
уговорене цене из чл. 2 став 1. овог уговора, за сваки дан закашњења, а највише до 10% 
укупне уговорене цене из чл. 2 став 1. овог уговора. 
 
Плаћање уговорне казне не ослобађа другу уговорну страну од обавеза које има према 
Наручиоцу по закљученом уговору.  
 
КОРИШЋЕЊЕ ДОКУМЕНАТА  

Члан 16. 
Извршилац се обавезује да неће без писане сагласности Наручиоца, објављивати нити 
чинити доступним трећим лицима документацију и податке до којих је дошао и које је 
користио током извршења уговора. 
 
ВИША СИЛА 

Члан 17. 
Вишом силом се сматрају догађаји који уследе након ступања на снагу овог Уговора, 
независно од воље уговорних страна, који се нису могли предвидети у време 
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потписивања уговора а који својим утицајем одлажу или спречавају извршење уговорних 
обавеза.  
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања о томе обавести другу 
уговорну страну, као и о њеној природи,  могућем трајању и последицама. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 18. 
Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор у случају да друга страна не 
извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, 
односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о 
облигационим односима. 
 
Страна која жели да раскине уговор сагласно ставу 1. овог члана, дужна је да пре 
раскида писмено обавести другу страну о кршењу било које уговорне обавезе, да наведе 
повреду уговорне обавезе и захтев да се то исправи у року од 7 дана од дана 
достављања писменог обавештења. 
 
Уколико уговорна страна која је одговорна за раскид уговора и чијом је кривицом настала 
штета, не отклони недостатке, друга уговорна страна има право на раскид уговора.  
Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 
проузрокована другој уговорној страни. 
Раскид уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида 
уговора. 
 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извршилац 
послове стручног надзора извршава нестручно, неодговорно, несавесно, или их обавља 
супротно интересима Наручиоца, ако надлежни орган забрани даље обављање 
уговорених послова, или ако престане потреба за обављањем послова стручног 
надзора., у ком случају ће уговорне стране регулисати међусобна права и обавезе 
доспеле до момента раскида Уговора. 
 
Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор и то писаним споразумом о раскиду 
уговора, а којим раскидом ће уговорне стране регулисати међусобна права и обавезе 
доспеле до момента раскида Уговора.  
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 
Осим уколико није другачије дефинисано овим уговором, све информације које се дају у 
вези са овим уговором ће бити у писаној форми. 
 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе 
уговорне стране. 
 
Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није предвиђено важе 
одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије, Закона о планирању и 
изградњи Републике Србије, Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора, 
Посебних узанси о грађењу (''Службени лист СФРЈ'', бр. 18/77), и други позитивни 
прописи који регулишу ову област. 
 
Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше 
споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде 
надлежан Привредни суд у Београду. 
 
Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, по два (2) примерка за сваку 
уговорну страну. 
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ИЗВРШИЛАЦ 
Контрола летења Србије и 

Црне Горе SMATSA доо 
Београд 

 
____________________ 

____________________ 

ДИРЕКТОР 
 

 
 

Предраг Јовановић 

 Име презиме и позиција овлашћеног 
лица: 

____________________ 

Потпис и печат6 

____________________ 

 

 
6 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 


