
 

Образац 1 

 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

22320  Инђија  • Цара Душана бр. 1 

Тел. (022) 561-322   

www.indjija.rs 

 

ПОДАЦИ О  ПОНУЂАЧУ 

Израда пројектне документације за изградњу гасне станице за потребе 

спортске хале у Инђији 

 (НАБАВКА БРОЈ 1/2021) 

 

•  Назив подносиоца понуде 

________________________________________________________________________ 

 

•  Адреса и седиште 

________________________________________________________________________ 

 

•  Матични број 

________________________________________________________________________ 

 

•  Одговорно лице за извршење услуга 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

•  Особа за контакт 

________________________________________________________________________ 

 

•  Телефон 

________________________________________________________________________ 

 

•  Електронска пошта 

________________________________________________________________________ 

 

•  Порески број понуђача 

________________________________________________________________________ 

 

•  Текући рачун и назив банке______________________________________________ 

 

 Место и датум                                  Понуђач 

 

__________________2021.            __________________________                            

 



                                                                                             Образац  2 

 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

22320  Инђија  • Цара Душана бр. 1 

Тел. (022) 561-322  

www.indjija.rs 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Назив и седиште понуђача 

_______________________________________________________________________ 

Адреса _________________________________________________________________ 

Контакт _______________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________ 

Текући рачун и назив банке_____________________________________________ 

Рок важења понуде: _____________________________________________________ 

                        ( Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана подношења понуде) 

 

 

П О Н У Д А 

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУЕ  

Израда пројектне документације за изградњу гасне станице за потребе 

спортске хале у Инђији 

 (НАБАВКА БРОЈ 1/2021) 

 

 

 За вршење УСЛУГЕ – Израда пројектне документације за изградњу 

гасне станице за потребе спортске хале у Инђији даје се  следећа понуда број  

___________________од дана ______________2021. године: 

 

              УКУПНА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без  ПДВ-а: ___________________динара. 

 

              УКУПНА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са   ПДВ-ом: ___________________динара. 

 

1. Рок  и начин плаћања:  45  дана од дана испостављеног рачуна за плаћање и 

записника о извршеној примопредаји пројектне документације за изградњу 

гасне станице за потребе спортске хале у Инђији.  

 

2.  Рок за извршење услуге:   

 

Пројектно техничку документацију израдити у следећим роковима: 

- Идејно решење – у року од ______ дана од дана издавања наруџбенице 

(најдуже у року од 5 дана од дана издавања наруџбенице); 



- Пројекат за грађевинску дозволу – у року од _______ дана од дана 

прибављања локацијских услова  (најдуже у року од 5 дана од дана 

прибављања локацијских услова, а о чему ће се сачинити записник); 

- Пројекат за извођење – у року од _______ дана од прибављања грађевинске 

дозволе (најдуже у року од 5 дана од дана прибављања грађевинске дозволе, 

а о чему ће се сачинити записник). 

  

 

 

 

 

Место  и датум                                                                                        Понуђач 

 

_______________                              _______________________                                               

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац  3 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

22320  Инђија  • Цара Душана бр. 1 

Тел.(022) 561-322  

www.indjija.rs 

  

 

 

ОБРАЗАЦ   3   -    ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

(НАБАВКА  УСЛУГЕ   БРОЈ 1/2021  -  Израда пројектне документације за 

изградњу гасне станице за потребе спортске хале у Инђији) 

 

Рбр. Опис позиције из пројектне 

документације 

Јед. цена без 

ПДВ а 

Јед. цена са 

ПДВ ом 

1. Идејно решење   

Пројекат за грађевинску дозволу   

Пројекат за извођење   

Укупно за израду пројектне документације   

 

 

 

Место                                                                                                        Понуђач 

 

 

_______________                                                                  _________________________                            

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац број 4 

 
  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ 111. и 

114. ЗЈН-а У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА  БРОЈ 1/2021 

 

У складу са чланом 111., 114. и  115. став 1. ЗЈН, под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу, као овлашћени представник понуђача, дајем 

следећу 

 

  

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач____________________________________(навести назив понуђача) у 

поступку набавке услуге – Израда пројектне документације за изградњу гасне 

станице за потребе спортске хале у Инђији,  редни број поступка  1/2021,  

испуњава све критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта из чл. 

111., 114. и 115. став 1. ЗЈН-а, односно критеријуме дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку: 

1) Да располаже минималним финансијским капацитетом и то да је у 

претходној обрачунској години (2019) остварио приход у 

минималном износу од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а  и да није био 

у блокади у последњих 6 (шест) месеци пре истека рока за 

подношење понуда. 

 

2) Да понуђач располаже техничким и стручним капацитетом  

- да је у претходној обрачунској години (2020) остварио приход по 

основу извршених услуга на изради пројеката у износу од минимум 

1.900.000,00  динара. 

- да у тренутку подношења понуде има најмање  4 (четири) 

запослеиа  или   радно ангажована лица 

по   основу   уговора   која  раде  на  пословима  који  су  предмет 

набавке од којих: 

- најмање 1  (једног)  одговорног  пројектанта грађевинских 

конструкција објеката нискоградње са важећом лиценцом  

312 или ГП04-04; 

- најмање 1 (једног) одговорног пројектанта електроенергетских 

инсталација ниског и средњег напона са лиценцом 350 или ЕП05-

01; 

- најмање 1 (једног) одговорног пројектанта термотехнике, 

термоенергетике, процесне и гасне технике са лиценцом 330 или 

МП06-01; 

- најмање 1 (једног) одговорног пројектанта хидротехничких 

објеката и инсталација водовода и канализације са лиценцом 314 

или ГП04-02. 



 

 

3) Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката,   

судски регистар, професионални регистар или други одговарајући 

регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни 

субјекат има седиште (чл.115. ст. 1.Закона). 

 

Понуђач изјављује да ће у случају издавања наруџбенице доставити 

финансијско средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

 

Напомена: 

Уз   Образац   изјаве  се прилаже  само копија важећих  личних лиценци 

са доказом о активном статусу. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача. 

 

 

Место и датум:                                                                                      ПОНУЂАЧ 

 

 

_____________________                                                     _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

За израду пројектне документације за изградњу гасне станице за потребе 

спортске хале у Инђији 

 

За потребе изградње гасне станице за потребе спортске хале у Инђији, изграђене на 

КП 4072/42 КО Инђија, потребно је израдити пројектно-техничку документацију и 

за исту исходовати неопходне дозволе. Ниво пројектне документације који је 

потребно израдити је: 

- Идејно решење (ИДР) 

- Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) 

- Пројекат за извођење (ПЗИ) 

Након израде Идејног решења (ИДР) потребно је исходовати Локацијске услове код 

надлежног органа. Након исходовања Локацијских услова потребно је израдити 

Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) и исходовати грађевинску дозволу за 

наведени објекат код надлежног органа.  

Пројектно техничку документацију израдити у следећим роковима: 

- Идејно решење – у року од 5 дана од дана издавања наруџбенице 

- Пројекат за грађевинску дозволу – у року од 5 дана од исходовања 

локацијских услова 

- Пројекат за извођење – у року од 5 дана од исходовања грађевинске дозволе 

Сву пројектно-техничку документацију (ИДР, ПГД, ПЗИ) је потребно израдити у три 

штампана примерка и два примерка на ЦД-у и доставити наручиоцу (овлашћеном 

лицу које одреди наручиоц).  

 


