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Година ХLIV    •    Број 25 
22. октобар 2020. године    •    Лозница

- ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ -

1
На основу чл. 46. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
– др. закон и 47/2018), члана 80. став 1. 
Закона о јавним набавкама, Програма 
обнове и унапређења објеката јавне намене 
у јавној својини у области образовања, 
здравства и социјалне заштите донетог 
Закључком Владе 05-Број: 351-3817/2016 од 
8. априла 2016. године, Програма о измени 
и допунама Програма обнове и унапређења 
објеката јавне намене у јавној својини у 
области образовања, здравства и социјалне 
заштите донетог Закључком Владе 05-Број: 
351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, 
Програма о изменама и допунама Програма 
обнове и унапређења објеката јавне намене 
у јавној својини у области образовања, 
здравства и социјалне заштите донетог 
Закључком Владе 05-Број: 351-562/2017-1 
од 24. јануара 2017. године, Програма о 
изменама и допунама Програма обнове и 
унапређења објеката јавне намене у јавној 
својини у области образовања, здравства и 
социјалне заштите донетог Закључком Владе 
05-Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. 
године, Програма о изменама и допунама 
Програма обнове и унапређења објеката 
јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства, социјалне заштите 
и спорта донетог Закључком Владе 05-Број: 
351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године, 
члана 63. Статута града Лознице („Службени 
лист града Лознице“ бр. 1/19 – пречишћен 
текст) и члана 35. Одлуке о Градском већу 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 20/08 
и 4/19), Градско веће града Лознице, на 

седници одржаној дана  21.10.2020. године 
доноси
 

О Д Л У К У

I

Даје се сагласност градоначелнику 
града Лознице Видоју Петровићу да, у име и 
за рачун града Лознице, потпише Споразум 
о заједничком спровођењу јавне набавке 
услуге израде пројекта за извођење радова, 
извођење радова и пројекта изведеног објекта 
за објекат градског стадиона „Дубочица” у 
Лесковцу, градског стадиона „Краљевица” 
у Зајечару и градског стадиона „Лагатор” у 
Лозници (у даљем тексту: Споразум).

II

Текст Споразума је саставни део ове 
одлуке.

III

Ову одлуку објавити у „Службеном 
листу града Лознице”.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-27-1/2020
Датум: 21.10.2020. године
Л о з н и ц а 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Видоје Петровић, с.р.

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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На основу  члана 80. став 1. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 91/2019) закључује се 

СПОРАЗУМ
О ЗАЈЕДНИЧКОМ 

СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ

услуге  израде  пројект а  за 
извођење  радова ,  извођења 

радова  и  пројект а  изведеног 
об јект а  за  об јекат  градског 

ст адиона  “Дубочица”  у  Ле сковцу, 
градског  ст адиона  “Краљевица” 
у  За јечару  и  градског  ст адиона 

“Лагатор”  у  Лозници

Закључен дана 21.10.2020. године, 
између 

1) Канцеларије за управљање јавним 
улагањима Владе Републике 
Србије, Немањина 11, Београд, 
коју заступа Марко Благојевић, в.д. 
директора, матични број 07020171, 
ПИБ 109311023 (у даљем тексту: 
Канцеларија- Наручилац 1); 

2) Град Лесковац, кога заступа Горан 
Цветановић, Градоначелник, матични 
број: 06856535, ПИБ: 100545518 (у 
даљем тексту: Наручилац 2); 

3) Град Зајечар, кога заступа Бошко 
Ничић, Градоначелник, матични број: 
07189923, ПИБ: 1017575838 (у даљем 
тексту: Наручилац 3)

и  

4) Град Лозница, кога заступа Видоје 
Петровић, Градоначелник, матични 
број: 07169981, ПИБ: 101196408 (у 
даљем тексту: Наручилац 4)

Наручиоци су у даљем тексту 
означени као: „Потписнице споразума“. 

Потписнице споразума сагласно 
констатују следеће:

- да је Влада Републике Србије 
донела Програм обнове и унапређења 
објеката јавне намене у јавној својини у 
области образовања, здравства и социјалне 
заштите, Закључком 05- Број: 351-3817/2016 
од 8. априла 2016. године, Програм о измени 
и допунама Програма обнове и унапређења 
објеката јавне намене у јавној својини у 
области образовања, здравства и социјалне 
заштите, Закључком 05- Број: 351-9644/2016 
од 11. октобра 2016. године, Програм о 
изменама и допунама Програма обнове и 
унапређења објеката јавне намене у јавној 
својини у области образовања, здравства 
и социјалне заштите, Закључком 05 Број: 
351-562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, 
Програм о изменама и допунама Програма 
обнове и унапређења објеката јавне намене 
у јавној својини у области образовања, 
здравства и социјалне заштите, Закључком 
05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. 
године, као и Програм о изменама и допунама 
Програма обнове и унапређења објеката 
јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства, социјалне заштите 
и спорта, Закључком 05 Број: 351-1100/2019 
од 7. фебруара 2019. године (у даљем тексту: 
Програм);

- да је Програмом предвиђено да:

(1) инвеститорска права, у име и за рачун 
Републике Србије, за реализацију 
пројеката који се односе на објекте 
који су у својини Републике Србије, 
до правноснажности употребне 
дозволе, врши јединица локалне 
самоуправе на чијој територији се 
налази објекат јавне намене у јавној 
својини у области образовања, 
здравства и социјалне заштите 
и спорта. Влада може одлучити 
посебним актом да инвеститорска 
права, до правноснажности употребне 
дозволе, у име и за рачун Републике 
Србије, може вршити и установа која 
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се налази у објекту јавне намене у 
јавној својини у области образовања, 
здравства, социјалне заштите и 
спорта (школа, болница, дом здравља, 
установа социјалне заштите и сл.);

(2) се средства за реализацију Програма 
обезбеђују из међународне раз-
војне помоћи, финансијских и 
нефинансијских донација и кредита, 
као и из буџета Републике Србије у 
складу са ликвидним могућностима 
буџета и буџета јединица локалне 
самоуправе;

(3) је носилац реализације програма 
јединица локалне самоуправе, 
која, по добијању обавештења 
од Канцеларије да су обезбеђена 
потребна финансијска средства за 
спровођење јавне набавке, покреће 
и спроводи поступак јавне набавке и 
закључује уговор са извођачем радова 
односно пружаоцем услуге стручног 
надзора; 

(4) у случају када обезбеди потребна 
финансијска средства, пројектну 
документацију за обнову и 
унапређење објеката јавне намене у 
јавној својини у области образовања, 
здравства, социјалне заштите и спорта 
може обезбедити и Канцеларија, уз 
сагласност подносиоца захтева чији 
је пројекат одобрен за спровођење;

(5) Канцеларија врши плаћање на рачун 
извођача радова, односно добављачa 
односно пружаоцa услуга, у складу 
са уговором о јавној набавци;
- да, у оквиру Програма, спроводе 

заједничку набавку услуге израде пројекта 
за извођење радова, извођења радова и 
пројекта изведеног објекта за објекат 
градског стадиона “Дубочица” у Лесковцу, 
градског стадиона “Краљевица” у Зајечару 
и градског стадиона “Лагатор” у Лозници (у 
даљем тексту: Пројекат);

- да су се споразумели да се предметна 
јавна набавка подели у 3 партије, и то: 

Партија 1, чији је предмет набавка 
услуге израде пројекта за извођење радова, 
извођења радова и пројекта изведеног објекта 
за објекат градског стадиона “Дубочица” у 
Лесковцу; 

Партија 2, чији је предмет набавка 
услуге израде пројекта за извођење радова, 
извођења радова и пројекта изведеног објекта 
за објекат  градског стадиона “Краљевица” у 
Зајечару; 

Партија 3, чији је предмет набавка 
услуге израде пројекта за извођење радова, 
извођења радова и пројекта изведеног објекта 
за објекат градског стадиона “Лагатор” у 
Лозници. 

Члан 1.

Овим споразумом уређују се права и 
обавезе наручилаца у вези са заједничким 
спровођењем јавне набавке услуге израде 
пројекта за извођење радова, извођења 
радова и пројекта изведеног објекта за 
објекат градског стадиона “Дубочица” у 
Лесковцу, градског стадиона “Краљевица” 
у Зајечару и градског стадиона “Лагатор” у 
Лозници. 

Очекивани позитивни ефекти који 
се желе остварити спровођењем заједничке 
јавне набавке су:  постизање повољније цене 
и квалитета услуга и радова. 

Члан 2. 

Укупна процењена вредност јавне 
набавке која се спроводи у складу са овим 
споразумом износи 7.407.660.699,80 динара, 
без ПДВ-а, односно по Партијама:

- Партија 1, чија је процењена вредност 
2.054.944.997,84 динара, без ПДВ-а; 

- Партија 2, чија је процењена вредност 
2.819.012.944,49 динара, без ПДВ-а;

- Партија 3, чија је процењена вредност 
2.533.702.757,47 динара, без ПДВ-а. 

Поступак јавне набавке ће се 
спровести у отвореном поступку јавне 
набавке, обликован по партијама. 
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Члан 3.

Јавна набавка се у целини спроводи 
заједнички у име и за рачун свих наручилаца 
који учествују у заједничкој набавци и сви 
наручиоци су солидарно одговорни за 
законито поступање. 

Члан 4.

Права и обавезе Канцеларије 
(Наручиоца 1)

Канцеларија (Наручилац 1), у складу 
са овим споразумом, а у складу са актом 
о оснивању као и Програмом, спроводи 
поступак јавне набавке чији је предмет 
набавка услуге израде пројекта за извођење 
радова, извођења радова и пројекта изведеног 
објекта за објекат градског стадиона 
“Дубочица” у Лесковцу, градског стадиона 
“Краљевица” у Зајечару и градског стадиона 
“Лагатор” у Лозници заједно са градовима 
Лесковац (Наручилац 2), Зајечар (Наручилац 
3) и Лозница (Наручилац 4), а нарочито:

(1) донеси Одлуку о спровођењу 
поступка јавне набавке

(2) припрема модел конкурсне доку-
ментације;

(3) Објављује огласе за заједничку 
набавку, која је предмет овог споразума 
на Порталу јавних набавки;

(4) предлаже најмање пет својих 
представника за члана комисије за 
јавну набавку;

(5) одређује свог представника за члана 
комисије за примопредају радова; 

(6) координира спровођење јавне набавке 
и потписује уговор са изабраним 
понуђачем заједно са градовима 
Лесковац (Наручилац 2), Зајечар 
(Наручилац 3) и Лозница (Наручилац 
4);

(7) врши плаћање по ситуацијама из 
уговорене вредности радова по 
уговору o јавној набавци;

(8) даје мишљење на све измене уговора 
о јавној набавци;

(9) обезбеђује средства за плаћање 
накнаде за хитне непредвиђене и 
додатне радове до износа предвиђеног 
уговором о извођењу радова, односно 
одобрене од стране Канцеларије 
(Наручиоца 1), а у складу са 
позитивним прописима;

(10) обезбеђује вршење стручног надзора 
над извршењем уговорних обавеза 
извођача радова, посебно водећи 
рачуна о томе да ли се радови изводе 
у складу са утврђеним стандардима и 
техничким прописима предвиђеним 
законом за објекте који су предмет 
уговора;

(11) одобрава Извештајем сваку при-
времену, односно окончану ситуацију, 
сачињену на основу оверене гра-
ђевинске књиге изведених радова и 
цена из усвојене понуде и потписане 
од стране стручног надзора;

(12) врши пренос средстава по реали-
зованој вредности уговорених радова 
нa рачун извођача радова, односно 
добављачa односно пружаоцa услуга, 
након што извршу проверу ситуације 
са обрачунатим пдв-ом у року од 
45 дана од дана пријема оверене 
ситуације;

(13) прати реализацију уговора о јавној 
набавци и врши контролу изведених 
радова изласком на место извођења 
радова, уз обавезну најаву осталим 
наручиоцима, најкасније 24 сата пре 
планиране посете;

(14) води збирну евиденцију приспелих 
жалби грађана и одговора на жалбе 
у вези са извођењем радова у оквиру 
Програма.
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Члан 5.

Права и обавезе града Лесковца 
(Наручиоца 2), града Зајечара (Наручиоца 
3) и града Лознице (Наручиоца 4)

Наручилац 2, Наручилац 3 и 
Наручилац 4, у складу са овим споразумом, 
а у складу са Законом о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 – други закон, 101/2016 – други 
закон, 47/2018) као и Статутом града, 
спроводе поступак јавне набавке чији је 
предмет набавка услуге израде пројекта за 
извођење радова, извођења радова и пројекта 
изведеног објекта за објекат градског 
стадиона “Дубочица” у Лесковцу, градског 
стадиона “Краљевица” у Зајечару и градског 
стадиона “Лагатор” у Лозници, заједно са са 
Канцеларијом (Наручиоцем 1), а нарочито, у 
оквиру своје Партије:

1) именују два своја представника за 
чланове комисије за јавну набавку;

2) прибаве све потребне дозволе за 
извођење радова, у складу са законом 
којим се уређује планирање и 
изградња; 

3) координирају спровођење јавне на-
бавке спроведу поступак јавне на-
бавке и потпишу уговор са изабраним 
понуђачем заједно са Канцеларијом 
(Наручиоцем 1);

4) формирају стручни тим за реализацију 
Пројекта у саставу од три члана, 
Одлуком градоначелника. Стручни 
тим сваког од наручилаца треба да 
се састоји од једног правника, једног 
економисте и једног лица техничке 
струке. Стручни тим ће, између 
осталог, бити одговоран за праћење 
и контролисање извршења уговорних 
обавеза из уговора о јавној набавци. 
Наручиоци су дужни да контакт 
податке именованих лица доставе 
Канцеларији (Наручиоцу 1);

5) уведу извођача радова у посао, 
предајући му техничку документацију 
као и обезбеђујући му несметан 
прилаз градилишту, најкасније у року 
од 10 дана од дана ступања на снагу 
уговора о извођењу радова, уколико 
другачије није договорено и да о 
томе писмено обавести Канцеларију 
(Наручиоца 1); 

6) пре почетка рада на градилишту, 
писменим актом одреде координатора 
за безбедност и здравље на раду у 
фази извођења радова, а у складу са 
законом који регулише ову област; 

7) уочи примопредаје радова прибаве 
енергетски пасош за предметни 
објекат. Наручиоци су дужни да, 
претходно, сваки за своју Партију 
закључе уговор са овлашћеним 
правним лицем које поседује 
линценцу за издавање енергетског 
пасоша, а у свему према Правилнику 
о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским 
својствима зграде („Службени гласник 
РС“, бр. 69/12 и 44/18 – др. закон), 
као и према Закону о планирању 
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- 
др. закон);

8) истакну на свом сајту и огласној 
табли име контакт особе којој 
грађани могу да поднесу своје жалбе 
у вези са извођењем радова у оквиру 
Програма. Такође, Наручиоци су 
дужни да све приспеле жалбе, заједно 
са одговорима на њих достави 
Канцеларији (Наручиоцу 1), која ће 
водити збирну евиденцију. Наручиоци 
су дужни да на жалбе грађана у вези 
са извођењем радова одговоре у року 
од 48 сати;
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9) доставе податке о реализованим 
уштедaма енергије након завршетка 
пројекта Канцеларији (Наручиоцу 
1) ради евиденције, у складу са 
Правилником о начину и роковима 
достављања података неопходних за 
праћење спровођења Акционог плана 
за енергетску ефикасност у Републици 
Србији и методологији за праћење, 
проверу и оцену ефеката његовог 
спровођења („Службени гласник РС“, 
број 37/15), а Канцеларија (Наручилац 
1) ће доставити податке Министарству 
рударства и енергетике;

10) унесу податке за објекат који је 
обухваћен Програмом у базу ИСЕМ 
(податке о објекту и податке о 
потрошњи енергије у последњих 
2 године) и наставе да ажурирају 
податке о потрошњи енергије тог 
објекта након завршетка пројекта;

11) наручиоци који имају преко 20.000 
становника, морају да одреде 
енергетског менаџера и да редовно 
извештавају Министарсто рударства 
и енергетике о извршавању обавеза 
везаних за систем енергетског 
менаџмента, а све у складу са 
Законом о ефикасном коришћењу 
енергије („Службени гласник РС“, 
број 25/13);

12) на прихватљивој удаљености обезбеде 
локацију за одлагање гређевинског 
отпада, у складу са Законом о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,  14/16 
и 95/18 – др. закон) и Уредбом 
о одлагању отпада на депоније 
(„Службени гласник РС“, бр. 92/10);

13) обезбеде исправно функционисање и 
одржавање реновираних/санираних/
адаптираних oбјеката и опреме 
инсталиране у оквиру Пројекта, 
у складу са добром инжењерском 
праксом и позитивним прописима, 

као и да надокнади евентуалну штету 
насталу након истека гарантног рока;

14) учествују у периодичним обукама 
које ће бити организоване од стране 
Канцеларије (Наручиоца 1), ради 
стицања и размене искустава из 
претходно реалзованих пројеката;

15) учествују у годишњим истражива-
њима која ће бити спроведена међу 
корисницима објеката обухваћеним 
Програмом, прикупљајући податке 
и прослеђујући информације о 
резултатима Програма, задовољству 
корисника и другим показатељима, 
које захтева Канцеларија (Наручилац 
1);

16) обезбеди решавање свих имовинско 
правних питања у оквиру своје 
Партије, у складу са својим 
надлежностима, а посебно оних 
имовинско правних питања која 
онемогућавају увођење извођача 
радова у посао и која могу утицати на 
кашњење у извођењу радова у складу 
са динамичким планом. У супротном, 
Канцеларија (Наручилац 1) задржава 
право да раскине овај споразум.

Начин плаћања 

Члан 5а.

 Канцеларија (Наручилац 1) врши 
плаћање у складу са овим споразумом на 
рачун извођача радова, односно добављача 
односно пружаоца услуга.

Наручилац 2, Наручилац 3 и 
Наручилац 4, пре сваке исплате извођачу 
радова, односно добављачу односно 
пружаоцу услуга по ситуацијама, треба 
да доставе Канцеларији (Наручиоцу 1) 
привремену односно окончану ситуацију 
електронским путем, оверену од стране 
надзора а неоверену од стране наручиоца, 
како би Канцеларија (Наручилац 1) пре 
саме исплате одобрилa износ по ситуацији и 
потврдилa Извештајем.
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Наручилац 2, Наручилац 3 и Наручи-
лац 4 достављају Канцеларији (Наручиоцу 
1) на оверу све оригинал примерке свих 
оверених привремених односно окончане 
ситуације већ одобрене Извештајем и чији 
износи трошкова по ситуацијама морају бити 
у складу са износом одобреним Извештајем 
- као услов за исплату ситуације.

Два примерка оригинал и оверених 
ситуација задржава Канцеларија (Наручилац 
1).

Потписнице споразума су сагласне да 
Канцеларија (Наручилац 1) обустави пренос 
средстава, односно да раскине овај споразум, 
ако се због поступања или непоступања 
наручиоцаа, који нису изазвани вишом 
силом, реализација уговора о јавној набавци 
не спроводи према уговореној динамици.

Раскид споразума

Члан 6.

Канцеларија (Наручилац 1) задржава 
право да једнострано раскине овај споразум 
уколико остали наручиоци не реше сва 
имовинско правна питања у вези са 
Пројектом.

Канцеларија (Наручилац 1) задржава 
право да једнострано раскине овај споразум 
и у другим случају неиспуњења обавеза 
предвиђених овим споразум од стране 
Наручиоца 2, Наручиоца 3 и Наручилац 4.

Такође, Канцеларија (Наручилац 
1)  може једнострано раскинути споразум 
и у случају недостатка средстава за његову 
реализацију.

 Уколико дође до раскида овог 
споразума пре реализације Пројекта односно 
завршетка свих радова сачиниће се Записник 
о стварно изведеним радовима и њиховој 
вредности у складу са уговором о извођењу 
радова. Такође, потребно је обезбедити да 
извођач радова достави достави пројекат 
изведеног објекта као и преглед стварно 
изведених радова до дана раскида уговора, 
потписан од стране одговорног извођача 
радова и надзорног органа.

 Споразум се раскида писаном изјавом 
која садржи основ за раскид споразума 
и доставља се другим потписницама 
споразума.

Члан 7.

 Потписнице споразума су сагласне 
да сва спорна питања по овом споразуму 
решавају споразумно, а у случају да се 
споразум не постигне, за решавање спора 
утврђује се надлежност суда у Београду.

Члан 8.

 Овај споразум сачињен је у 8 (осам) 
истоветних примерака, по 2 (два) за сваку од 
потписница.

ЗА ГРАД ЗАЈЕЧАР (НАРУЧИОЦА 3)

Бошко Ничић, Градоначелник

ЗА ГРАД ЛОЗНИЦУ (НАРУЧИЦА 4)

Видоје Петровић, Градоначелник

ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ (НАРУЧИОЦА 1)

Марко Благојевић, в.д. директора

ЗА ГРАД ЛЕСКОВАЦ (НАРУЧИОЦА 2)

Горан Цветановић, Градоначелник
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- ГРАДСКО ВЕЋЕ 
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ -

1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ВИ-
ДОЈУ ПЕТРОВИћУ ДА, У ИМЕ И ЗА РАЧУН 
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, ПОТПИшЕ СПОРАЗУМ 

О ЗАЈЕДНИЧКОМ СПРОВОђЕЊУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЗА 
ИЗВОђЕЊЕ РАДОВА, ИЗВОђЕЊЕ РАДОВА И 
ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА ОБЈЕКАТ 
ГРАДСКОГ СТАДИОНА „ДУБОЧИЦА” 
У ЛЕСКОВЦУ, ГРАДСКОГ СТАДИОНА 
„КРАљЕВИЦА” У ЗАЈЕЧАРУ И ГРАДСКОГ 
СТАДИОНА „ЛАГАТОР” У ЛОЗНИЦИ   ...........1
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