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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ПАРАЋИН  

Општинско правобранилаштво 

општине Параћин 

Радна група за јавне набавке 

Дана: 29.10.2020.год. 

П а р а ћ и н 

 

 

Предмет: Захтев за достављање понуда за ЈН бр.4/2020 - Набавка услуге  процене вредности 

непокретности изграђене прве фазе производног објекта спратности (П+1) и портирнице 

(П) у индустријској зони "Змич" на кп.бр.2131/57, 2131/58 и 2131/59 КО Параћин у Параћину -  

на основу чл. 27. став 1)  ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019) 

 

 

Поштовани, 

 

Позивамо Вас да за наручиоца Општинског правобраниоца општине Параћин, доставите 

најкасније до 05.11.2020.год. до 12,00 часова, понуду за набавку услуге процене вредности 

непокретности изграђене прве фазе производног објекта спратности (П+1) и портирнице 

(П) у индустријској зони "Змич" на кп.бр.2131/57, 2131/58 и 2131/59 КО Параћин у Параћину, на 

основу Уговора о дугорочном кредиту бр.LTL 706001 (наш број уговора бр.400-741/2019-I од 

10.06.2019.год., а у складу са чл.27. став 1) ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019), јер се ради о 

набавци испод прагова до којих се закон не примењује.  

 

 

Попуњене обрасце тражене овим Захтевом за достављањем понуда  можете да доставите 

попуњене и скениране на е-маил: vesna_kpetrovic@paracin.rs или 

aleksandar_stanojevic@paacin.rs, или непосредно у згради Општине Параћин (услужни центар 

шалтер бр.7.) уз обавезно навођење назива набавке или поштом на адресу Управа за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, ул. Томе Живановић 

бр.10., 35250 Параћин, Радна група за јавне набавке. 

 

 

Понуда мора да садржи: 

- Попуњен Образац бр.2. – Техничка спецификација услуга  

- Попуњен и потписан Модел уговора 
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Прилог 2. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

   (одгорно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потрђује да је  

упознат са спецификацијом  која је предмет набавке)    

 
 

Такође у прилогу Вам достављамo  следеће податке: 

 

- Грађевинску дозволу бр. ROP-PAR-6064-CPI-3/2019 (бр. 351-209/2019-V-04 oд 26.07.2020.год. 

- Фотографије изграђеног објекта у индустријској зони; 

 

Р.бр Назив 

 

Понуђена  цена (без ПДВ-а) 

   

1. 

Израда извештаја о процени 

вредности непокретности 

изграђене прве фазе производног 

објекта спратности (П+1) и 

портирнице (П) у индустријској зони 

"Змич" на кп.бр.2131/57, 2131/58 и 

2131/59 КО Параћин у Параћину  

 

            Укупна понуђена цена у динарима са свим неопходним 

трошковима за израду процене вредности непокретности (без 

урачунатог ПДВ-а): 

 

        Укупна понуђена цена у динарима са свим неопходним 

трошковима за израду процене вредности непокретности  (са 

урачунатим ПДВ-ом): 

 

 

Извештај треба бити урађен у 4 (четири) примерка и треба да садржи процену вредности 

непокретности и све податке предвиђене позитивним прописима. Извештај мора бити потписан и 

печатиран, од стране овлашћеног проценитеља. 

 

Рок за израду извештај не може бити дужи од 5 (пет) календарских дана, рачунајући од дана  

потписаног уговора.  
 

 

 

 

Дана: _______________                          М.П.                                                             Потпис овлашћеног 

                                                                                                                                                          лица 

                                                                                                                    

                                                                                                  __________________________ 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                    (седиште пр.лица тј. адресу) 

                                                                                                  ПИБ:______________________ 

                                                                                                                                   Бр.тел.____________________ 
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1.1. Техничке спецификације   

(врсте, количине, рок и место извршења услуге) 

 

Услуга која је предмет набавке се набавља у складу са чл. 27. став 1) Закона о јавним набавкама 

("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке општине 

Параћин бр. 110-20/2020-III oд 21.09.2020.год., jer се ради о услугама чија је вредност испод 

прагова до који се Закон о јавним набавкама не примењује.  

 

Предвиђену услугу је неопходно набавити, у складу чл.5. тачка 5.4.1. са Уговором о дугорочном 

кредиту бр. LTL 706001, (наш број уговора 400-741/2019-I од 10.06.2019.год.), који је Општина 

Параћин потписала са Societe Generale bankom. 

 

Детаљан опис услуге - процену вредности непокретности изграђеног објекта у индустријској зони, 

треба извршити на основу Закона о проценитељима вредности непокретности ("Сл. гласник РС" 

бр.106/2016 и 113/2017), правилника о процени вредности непокретности, грађевинске дозволе 

бр. ROP-PAR-6064-CPI-3/2019 (бр. 351-209/2019-V-04 oд 26.07.2020.год., изласка на терен јер је 

објекат изграђен на парцели кп.бр. 2131/57, 2131/58 и 2131/59 КО Параћин, и Предбележбе којим 

се условно стичу, преносе, ограничавају или престају стварна права на непокретностима у складу 

са  Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова ("Сл. гласник РС" бр. 41/2018, 

95/2018, 31/2019 и 15/2020) али још увек нема употребну дозволу.  

 

Рок за израду извештај не може бити дужи од 5 (пет) календарских дана, рачунајући од дана  

потписаног уговора.  

 

1.2. Квалитет извршене услуге 

 

Пружалац услуге се обавезује да услугу израде извештаја у вези процене вредности изграђене 

прве фазе производног објекта спратности (П+1) и портирнице (П) у индустријској зони "Змич" на 

кп.бр.2131/57, 2131/58 и 2131/59 КО Параћин у Параћину, изради у складу са важећим 

позитивним прописима, грађевинском дозволом и вредношћу изграђеног објекта, на наведеним 

парцелама. Изграђени објекат још увек нема употребну дозволу. 

 

Након завршене процене, лиценцирани проценитељ је у обавези да Извештај о процени достави 

Наручиоцу, као документ о извршеној процени вредности непокретности у писаном облику у 4 

(четири) примерка, потписан од стране лиценцираног проценитеља, у складу са Националним 

стандардима и кодексом етике.  

   

Лиценциран проценитељ у извештају о процени наводи попис документације коју је имао на 

расплагању, као и изворе података које је користио у вршењу процена.   

 

1.3. Чување документације 

 

Лиценцирани проценитељ је дужан да извештај о процени и коришћењу документације или 

доказе о коришћеној документацији чува у складу са Закона о проценитељима вредности 

непокретности ("Сл. гласник РС" бр.106/2016 и 113/2017). 

  

 

 

 



4 

 

 МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР ЗА АНГАЖОВАЊУ 

 ОВЛАШЋЕНОГ ПРОЦЕНИТЕЉА НЕПОКРЕТНОСТИ   

набавка на коју се ЗЈН не пријмењује 

 

Закључен дана ___________2020.год., између: 

 

1. Општинског правобранилаштва општине Параћин, са седиштем у Параћину, ул. Томе 

Живановића бр. 10., ПИБ – 100876853, матични број – 07184654, коју заступа Општински 

правобранилац Нена Брајовић, дипл. правник. (у даљем тексту: Наручилац) и 

 

2. __________________________, из _________________, ул._______________________, бр. ______, 

ПИБ:__________________, матични број: ___________________, Број рачуна: 

_______________________ Назив банке:________________________, 

Телефон:___________________ Телефакс: ______________, кога заступа 

________________________,  (у даљем тексту: Пружалац услуге) 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују:  

- да је Наручилац на основу члана 27. став 1) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” 

РС бр. 91/2019) спровео поступак набавке испод прагова до којих се закон не примењује и да је 

објавио Захтев за подношењен понуда на сајту општине Параћин, www.paracin.rs,   

- да је пружалац услуге доставио понуду бр.____________ дана ______________ године, која се 

налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

- да је изабрао понуду пружаоца услуге као најповољнијег понуђача за набавку услуге  процене 

вредности непокретности изграђене прве фазе производног објекта спратности (П+1) и 

портирнице (П) у индустријској зони "Змич" на кп.бр.2131/57, 2131/58 и 2131/59 КО Параћин. 

 

Члан 2. 

Предмет уговора је набавка услуге процене вредности непокретности изграђене прве фазе 

производног објекта спратности (П+1) и портирнице (П) у индустријској зони "Змич" на 

кп.бр.2131/57, 2131/58 и 2131/59 КО Параћин и ближе је одређен усвојеном понудом извођача 

радова број ____________ од ________2020. године, која је дата у прилогу и чини саставни део 

Уговора, за објекат који се изводио на основу Решења о грађевинској дозволи ROP-PAR-6064-CPI-

3/2019 (бр.351-209/2019-V-04) Одељења за урбанизам и имовинско правне послове бр.353-

843/2020-V-04 од 14.10.2020.год. 

Процену вредности изграђене прве фазе производног објекта спратности (П+1) и 

портирнице (П) у индустријској зони "Змич" на кп.бр.2131/57, 2131/58 и 2131/59 КО Параћин, 

непходно је урадити на основу Уговора о дугорочном кредиту бр.LTL 706001 (наш бр.400-

741/2019-I од 10.06.2019.год.). 

 

Члан 3. 

            Пружалац услуге се обавезује да ће део набавке која су предмет овог уговора извршити 

преко подизвођача, предузећа ___________________, са седиштем _____________________, ПИБ - 

___________________, матични број ________________. 

            Пружалац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 

радове од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 
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Рок за израду Извештаја 

Члан 3. 

Пружалац услуга се обавезује да услуге из члана 2. овог уговора изврши у року од 5 (пет) 

календарских дана, након потписаног уговора. Пружалац услуге процену вредности изграђеног 

објекта извршиће на основу грађевинске дозволе бр. ROP-PAR-6064-CPI-3/2019 (бр. 351-209/2019-

V-04 oд 26.07.2020.год., изласка на терен јер је објекат изграђен на парцели кп.бр. 2131/57, 

2131/58 и 2131/59 КО Параћин и Предбележбе којим се условно стичу, преносе, ограничавају или 

престају стварна права на непокретностима у складу са  Законом о поступку уписа у катастар 

непокретности и водова ("Сл. гласник РС" бр. 41/2018, 95/2018, 31/2019 и 15/2020) али још увек 

нема употребну дозволу.  

 

Обавеза Наручиоца 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да: 

-  Пружаоцу услуга омогући извршење уговорене обавезе; 

-  Пружаоцу услуга достави сву потребну документацију којом располаже, а која је набављена од 

стране Управе за инвестиције и одрживог развоја; 

- Исплати пружаоцу услуга уговорену цену за израду Извештаја о процени вредности 

непокретности у индустријском парку. 

 

Обавеза Пружаоца услуга 

Члан 5. 

Пружалац услуга је дужан да: 

- Изради Извештај о процени вредности непокретности у складу Законом о проценитељима 

вредности непокретности ("Сл.гласник РС" бр.108/2016 и 113/2017), правилником о процени 

вредности непокретности и у складу са осталим позитивним прописима; 

-  Да Извештај изради у предвиђеном року; 

- Да као поверљиве чува све податке, чињенице и околности које је сазнао током вршења 

процене, осим података који су јавно доступни; 

 

Уговорена цена и начин плаћања 

Члан 6. 

Укупна уговорена цена за уговорену услугу из овог уговора ______________(без урачунатог ПДВ-а), 

а са урачунатим ПДВ-ом у износу од ______________ дин.. 

У укупну цену из става 1. овог члана су урачунати сви трошкови који се односе на реализацију овог 

уговора. 

Пружалац услуга не може тражити повећање уговорене цене, нити обрачун разлике у цени, ни у 

случају ако уложи виши рада него што је предвидео, нити уколико извршење уговорених послова 

изазове веће трошкове него што је Пружалац услуга предвидео. 
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Члан 7. 

Плаћање ће бити извршено на текући рачун Пружаоца услуге у минималном року од 10 дана, а 

најдуже у року предвиђеним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017), након извршене услуге, 

достављеног извештаја у 4 (четири) примерка, и пријема исправног рачуна, потписаног од стране 

представника наручиоца, којим потврђује да је услуга извршена. 

 

Уговорна казна 

Члан 8. 

 Ако извршилац не изврши своју уговорну обавезу или задоцни са њеним испуњењем, дужан је да 

Наручиоцу плати уговорну казну  у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности 

без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% 

од укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Испоручиоца, 

умањењем испостављеног рачуна. 

Ако је Наручилац због закашњења у извршењу претрпео какву штету, може захтевати од 

Испоручиоца и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом. 

 

Члан 9. 

Проценитељ мора да гарантује професионалност, квалитет, као и поштовање Националног 

стандарда и кодекса етике, којима се дефинишу основи процене вредности непокретности, 

поступак вршења процене, претпоставке и чињенице од значаја које се морају узети у обзир 

приликом израде извештаја процене вредности непокретности, минимални садржај извештаја о 

процени и правила професионалног понашања лиценцираног проценитеља. 

 

Виша сила 

Члан 10. 

У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне и друге стране, а 

које се према вежећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају 

извршења обавеза за време док такве околности траје, те по основу овог ниједна од уговорних 

страна нема право на било какву накнаду штете коју услед тога претрпи. 

Уговорна страна погођена вишом силом, дужна је писменим путем да обавести другу уговорну 

страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и тренутку престанка тих 

околности. 

Уговорно стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у 

тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза.  

 

Раскид Уговора 

Члан 10. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Пружалац услуга касни са 

вршењем услуге дуже од 3 (три) календарска дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извештај о процени 

непокретности не садржи све податке предвиђене позитивним прописима. 
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Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају одустанка Наручиоца од продаје 

непокретности, у случају недостатка средстава за његову реализацију и у другим случајевима 

предвиђеним Законом. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој 

уговорној страни. 

Остале завршне одредбе 

Члан 11. 

На питања која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се стварна надлежност Привредног суда. 

 

Број примерака уговора 

Члан 12. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну. 

  

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ  ЗА НАРУЧИОЦА   

ОПШТИНСКО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

 

  

 

Пружалац услуге  Н. Брајовић, дипл.правник 
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