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

68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 115 од 

05.03.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 116 од 

05.03.2018. године сачињена је 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЈНМВ услуга– Услуга израде пројектно техничке документације 

 

2/18 
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IV 
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упутство како се доказује испуњеност тих услова 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац  

Адреса: Алексинац, улица Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац 

Интернет страница: www.gcjelenac.com 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јанве набавке мале вредности. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности број 2/18 су услуге - Услуга израде пројектно 

техничке документације 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт:  
Лице за контакт: Милан Матејић - службеник за јавне набавке 

Електронска пошта: javne.nabavke@gcjelenac.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:javne.nabavke@gcjelenac.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности број 2/18 су услуге - Услуга израде пројектно 

техничке документације 

 
2. Назив и ознака из општег речника набавки 

71000000 - Архитектонске, грађевинске инжењерске и инспекцијске услуге 

 

3. Партије 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
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III ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

Предмет и циљ  

 

Пројектно-техничка документација за санацију, адаптацију и реконструкцију постојећег 

објекта, надоградња постојећег дела и доградња објекта Геронтолошког  центра “Јеленац” 

из Алексинца,  радна јединица "Тешица" у Тешици се израђује за потребе побољшања 

услова пружања услуга и услова боравка корисника као и квалитетније и лакше обављање 

услуге од стране запослених. 

Пројектном документацијом обухватити све целине (санацију, адаптацију и 

реконструкцију постојећег објекта, надоградња постојећег дела и доградња објекта), због 

потребе повезивања овх целина у једну мулти функционалну целину са повезаним 

активностима. Надоградња се састоји у санацији кровне конструкције и кровног покривча 

и претварања таванског простора у радне просторије. 

 

Локација: 

 

Објекти Геронтолошког центра РЈ Тешица се налазе на кп бр. КП 505 КО Тешица. 

Површина парцеле је 11.600,00 м2. Објекти су повезани саобраћајницом преко Житковца 

са Алексинцем и функционално са Геронтолошким центром “Јеленац” у Алексинцу. 

 

Правни основ 
 

Пројектно-техничку документацију за санацију, адаптацију и реконструкцију објеката 

постојећег објекта, надоградња постојећег дела и дограднња објекта Геронтолошког  

центра “Јеленац” из Алексинца,  радна јединица “Тешица” у Тешици урадити 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 и 145/2014), Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. 

гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016), Законом о заштити од пожара („Сл. гласник 

РС“, бр. 111/2009 и 20/2015), Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. 

Гласник РС“, бр. 61/2011), Правилником о техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), и 

осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта. 

 

Површине објекта по целинама и намени: 

1. Постојећи објекат  се састоји од подрума, приземља и спрата са бруто површинама, 

подрум 230,00 m2 , приземље 1373,00 m2 и спрат 1373,00 m2, укпно 

Pbruto=2976,00 m2. У објекту су распоређене просторије: спаваће собе, 

канцеларије, трпезарија за прихват хране и друге пратеће просторије. У објекту су 

смештена 280 корисника. Услови не одговарају за квалитетно пружање услуге 

геронтолошког центра. Реконструкцијом, адаптацијом и санацијом овај део објекта 

објединити функционално са надограђеним и дограђеним деловима објекта 

створити услове за квалитетно пружање геронтолошких услуга прилагођавањем 

намене постојећег простора и повезивањем потребним   комуникацијама за 

несметано кретање корисника. 

 

НАПОМЕНА: Уз идејно решење урадити и прелиминарни енергетски преглед ради 

сагледавања потребних мера унапређења енергетске ефикасности на постојећем делу 

објекта. Овим мерама дати анализу оправданости инвестирања на постојећим 

позицијама које су у добром стању а не испуњавају стандарде енергетске 

ефикасности. 
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2. Надоградња објекта је планирана изнад спрата на делу постојећег објекта 

оријентационе површине Pbruto=450,00  m2. Надоградња се састоји у санацију 

кровне конструкције и кровног покривча и претварања таванског простора у радне 

просторије. У надограђеном делу предвидети следеће просторије:   

 Ходнике, степениште и лифт за повезивање надограђеног дела са 

постојећим делом објекта и делом који се дограђује. Лифт је са три станице 

и величине да се могу кретати особе са посебним потребама у колицима или 

кревету, Pnето=75,00  m2.  

 Радно окупациона терапија, Pnето=140,00  m2. 

 Физикална трапија, Pnето=125,00  m2. 

 Тоалети са гардеробом и комуникацијама за кориснике,  

 Тоалети са гардеробом и комуникацијама за особље, 

 Просторије за особље са канцеларијама и ординацијама 

Пројектант је у обавези да пројектом обухвати и радове на санацији крова изнад 

постојећег дела објекта на којем није предвиђена надоградња. Кров прокишњава и 

потрено је скинути кровни покривач, урадити потребне опшивке и препокривање. 

Хоризонтална пројекција ових површина је Pbruto=1150,00 m2. 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: 

 

Део објекта који је предмет надоградње је тавански простор, који је саставни део објекта. 

Носећа комструкција објекта је зидана конструкција са вертикалним и хоризонталним 

округљењем - серклажима. 

Кровни покривач: Кров је на овом делу четвороводани покривен фалцованим црепом. 

Цреп је у добром стању. Нагиб кровних нивоа на овом делу објекта је 28о. 

Кровна конструкција: Кровна конструкција је од дрвених носача. 

Међуспратна конструкција: Међуспратна кострукција дебљине 20цм је ситноребраста 

полумонтажна конструкција типа "МОНТА". (Није дато у пројекту постојећег стања) 

Носећа конструкција: Носећа конструкција зидана конструкција од вертикалних и 

хоризонталних серклажа са испуном од опеке. 

Зидови: Носећи зидови су од блокова дебљине 25cm обострано малтерисани. 

Степениште: Постојеће стање јужног дела која се надограђује је са два улаза-излаза и 

везом са северним делом постојећег објекта. Северни део је спратности приземља и спрат 

и није предмет овог пројекта.  

Унутрашња столарија: Унутрашње столарије је комбинација алуминијум дрво или ПВЦ . 

Фасада: Фасада је од слоја полиатирена деблјине 5цм, са завршном обрадом демитом. Сви 

делови нетранспарентног термичког омотача не испуњавају услове из Правилника о 

енергетској ефикасности зграда ("Сл. Гласник РС", бр. 61/2011). Пројектант треба да да 

стручну процену и анализу да ли је потребно мењати фасаду у смисл побољшања 

енергетске ефикасности и усклађивања са Правилником о техничким захтевима 

безбедности од пожара спољних зидова зграда (“Сл. Гласник РС” 59 од 28.06.2016, и 36 од 

13.04.2017.године). 

Спољна столарија: Спољна столарија је комплет ПВЦ уграђена 2007.год. можда постоји 

потреба за ситним делимичним заменама. Сви делови транспарентног термичког омотача 

не испуњавају услове из Правилника о енергетској ефикасности зграда ("Сл. Гласник РС", 

бр. 61/2011). Пројектант треба да да стручну процену и анализу да ли је потребно мењати 

фасадну столарију у смислу побољшања енергетске ефикасности и усклађивања са 

Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда (“Сл. 

Гласник РС” 59 од 28.06.2016, и 36 од 13.04.2017.године). 

 

Спољње уређење: Промене у спољном уређењу су планиране ради усклађивања 

саобраћајница са Законом о противпожарној заштити, изградњом противпожарних 

саобраћајница.. 

Хидротехничке инсталације: Предмет су посебног пројекта Хидротехничких инсталација. 

Предвидети спољну и унутрашњу хидрантску мрежу 

Електроенергетске инсталације: Предмет су посебног пројекта електроенергетских 
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инсталација. 

Машинске инсталације: Предмет су посебног пројекта машинских инсталација. 

 

3. Доградња објекта са југоисточне стране постојећег објекта састоји се из подрума, 

приземља и спрата. Дограђени део се повезује са постојећим објектом у једну 

функционалну целину.  

Просторије у подруму: расхладне коморе, предкоморе, оставе са пратећим предпростором. 

Подрум повезати степеништем са приземљем. Пројектовати теретни кухињски лифт за 

транспорт хране до приземља и спрата. Pbruto=220,00 m2. 

Просторије на приземљу: канцеларије за особље са мокрим чвором, кухиња са пратећим 

просторијама за припрему и обраду намирница за 300 корисника, ресторан за кориснике 

са потребним тоалетима, путнички лифт за везу приземља и спрата и ходнишки простор 

којим се повезују сви делови објекта. Pbruto=520,00 m2. 

Просторије на спрату: собе, мокри чворови, простор за радну терапију, претеће техничке 

просторије. Pbruto=520,00 m2. 

Укупна бруто површина доградње, Pbruto=1260,00 m2. 

 

 

КОНЦЕПЦИЈА ЗА ДОГРАДЊУ:  

 

Планирани објекат је По + П + 1 у облику слова “L” и заузима парцелу у површини од 

500,00 м2. 

У приземљу се предвиђа ресторан са кухињом, просторије за кухињу и канцеларије. 

Везом која се остварује, из ресторана улази се у дневни боравак постојећег објекта, као и 

санитарни блок са умиваоником. Кухиња предвиђена са посебним економски улазом са 

изношењем смећа и пријемом робе и улазом за особље кухиње. Расхладне коморе су 

предвиђене у подрум објекта а намирнице би се преносе теретним лифтом до њих. За 

особље јпредвидети посебну просторију за боравак, тоалет и просторију са ципелним 

ормарићима и тушевима. Канцеларије су планиране уз постојећи стари објекат и повезују 

се кроз стари објекат, преко постојећих степеница одвајањеем новог степеништа са 

подеста на етажу новопројектованог објекта који је на већој висини у односу на подлогу 

пода на староом објекту. 

Истим степеништем се приземље повезује и са подрумом и спратом на сличан начин, тј. 

одвајањем новог крака са подеста. Подруму се делимично укопава и у њему је планирано 

смјештање просторија са инсталацијама и расхладна комора. 

Спрат је планиран да има вертикалну везу с приземљем на оба краја објекта, на једном 

степеништем и на другом лифтом, и са повезивањем оба објекта. На спрату су планиране 

просторије намењене социјалним делатностима корисника, опремљене за успешно 

одвијање радних, односно окупационих терапија и спаваћих соба. Собе треба да су 

прилагођене потребама корисника, тако да на сваку особу остварено је најмање 5м2 нето 

површине у спаваћој соби. У ходницима који користе пацијенте предвидети уградњу 

рукохвата уз зид, на висини од 90цм од пода. 

Укупан број планираних корисника у постојећем и допуњеном делу био би највише 300, а 

особља 20 што даје укупан број људи који би боравили у објекту од 320 особа. Овај 

податак је користити за димензионисање капацитета кухиње и пратећих садржаја, као и 

противпожарне заштите. 

На спрату су планиране собе, које повећавају број лежаја за 34 особе.  

 

 

 

КОНСТРУКЦИЈА: 

 

Основна конструкција је планирана са темељним тракама, на којима се посрављају 

темељне греде и зидови. Испод лифтовских јама предвидети  темељне плоче. Основне 

греде предвидети у два ортогонална правца у нивоу подне плоче. 

Зидови су од гитер блокова ширине 25cm. Конструкцију чине и хоризонтални и 
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вертикални армирани бетонски елементи који чине скелетну конструкцију. Кровну 

конструкцију предвидети са ослањањем на  армирано бетонску конструкцију преко 

рожњача. Кров пројектовати тако да се повеже са постојећим кровом. Покривач 

предвидети као на постојећем делу, од фалцованог црепа на летвама 3к5 и контра летвом. 

Међуспратну конструкцију пројектовати од армираног бетона или полумонтажну. На тлу 

предвидети армирано бетонску плочу. 

 

 

 

СПОЉНА ОБРАДА: 

 

Фасадну столарију пројектовати од ПВЦ шестокоморних профила. Застакљивање 

предвидети од никоемисионог двоструког стакла пуњеног  хелијумом. Предвидети 

опшивање солбанака поцинкованим лимом. 

 

УНУТРАШЊА ОБРАДА: 

 

Унутрашње зидове пројектовати од гипс картонских плоча са испуном који је звучни и 

термо изолатор. Предвидети знутрашњу обраду зиданих зидова малтерисањем. Бојње свих 

површина дисперзивним бојама у једном тону или обложене керамичким плочицама, 

према намени просторија. 

Подове предвидети да се могу лако одржавати, са ПВЦ облогом у собама где је потребан 

под са топлом облогом која се лако одржава, као и у просторијама намењеним боравку 

корисника и особља. Керамичке плочице прдвидети у свим санитарним просторијама, 

кухињи и подруму. 

 

НАПОМЕНА: Пројектном документацијом обухватити и радове потребне за 

санацију и реконструкцију котларнице, спољног водовода и канализације, 

постројење за пречишћавање отпадних вода. 

Предмером одвојити фазе пројекта на: реконструкцију и санацију постојећег 

објекта, надоградњу постојећег објекта, санацију крова постојећег објекта, доградњу 

објекта, санацију постројења за пречишћавање отпадних вода, спољно уређење. 

 

Пројектну документацију урадити као: 

1. Идејно решење (ИДР), за исходовање локацијских услова 

2. Пројекат за грађевинску  дозволу (ПГД) , за исходовање грађевинске дозволе. 

3. Пројекат за извођење (ПЗИ) , за пријаву почетка радова и извођење радова на 

објкату. 

 

Идејно решење (ИДР), садржи: 

0. Главну свеску 

1. Пројекат архитектуре 

Документацију урадити и свему према Закону 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 и 145/2014), Правилнику о садржини, 

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи 

и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016). 

Пројектант је у обавези да уради презентацију идејног решења (ИДР) и усагласи са 

инвеститором пре подношења захтева за исходовање локацијских услова.  

Пројектант је у обавези да спроведе поступак ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ за 

исходовање локацијских услова подношењем потребне документације кроз ЦЕОП. 
Таксе плаћа инвеститор према упутству пројектанта. 

 

Пројекат за грађевинску  дозволу (ПГД), саджи: 

1.- Извод из пројекта и главну свеску 

2.- Пројекат архитектуре 
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3.- Пројекат конструкције 

4.- Пројекат хидротехничких инсталација, са пројектом хидрантске мреже. 

5.- Пројекат електроенергетских инсталација 

6.- Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

7.- Пројекат дојаве пожара 

8.- Пројекат машинских инсталација 

9.- Пројекат спољног уређења 

10.- Пројекат путничког лифта са три станице 

11.- Пројекат кухињског лифта са три станице 

12.- Елаборат енергетске ефикасности 

13.- Пројекат против пожарне заштите 

14.- Катастарско топографски план. 

15.- Геомеханички елаборат 

 

Пројектант је у обавези да спроведе поступак ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ за 

исходовање Грађевинске дозволе подношењем потребне документације кроз ЦЕОП. 
Таксе плаћа инвеститор према упутству пројектанта. 

Пројектант је у обавези да обезбеди техничку контролу.Трошкое техничке контроле 

обухватити понуђеном цеом. 

 

Пројекат за извођење (ПЗИ) 

1.- Главну свеску 

2.- Пројекат архитектуре 

3.- Пројекат конструкције 

4.- Пројекат хидротехничких инсталација, са пројектом хидрантске мреже 

5.- Пројекат електроенергетских инсталација 

6.- Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

7.- Пројекат дојаве пожара 

8.- Пројекат машинских инсталација 

9.- Пројекат спољног уређења 

10.- Пројекат путничког лифта са три станице 

11.- Пројекат кухињског лифта са три станице 

12.- Елаборат енергетске ефикасности 

13.- Пројекат заштите од пожара 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

НАПОМЕНА: У наставку пројектног задатка дате су опште смернице које треба 

применити у изради пројекте документације, према врсти и намени објекта као и 

постојећег стања објекта. Део ових смерница који није примењив одредити након 

детаљног увида у постојеће стање објекта. 

 

Смернице које је неопходно применити у изради пројектне документације за 

реконструкцију објекта јавне намене, у овом случају објекта Геронтолошког 

центра“Јеленац“ у Алексинцу. 

Услови које је неопходно сагледати и испоштовати приликом израде Пројектно-техничке 

документације: 

Пре израде техничке документације, потребно је прибавити доказ о регулисању 

имовинско-правних односа за предметну парцелу и објекат и доставити доказ о томе, тј. 

доставити препис листа непокретности и копију плана парцеле.  

 

- Обим радова 

Ради обезбеђивања оптималних услова за боравак корисника и запослених, као и смањења 

потрошње енергије, а узевши у обзир енергетске и економске уштеде потребно је да 

Пројектант обухватили све позиције радова на објекту који би допринели побољшању 

енергетске ефикасности, услова комфора, безбедности коришћења објекта, смањења 
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емисије угљен диоксида и штетних продуката сагоревања. 

• Посебна група мера, на коју је потребно обратити пажња, су мере унапређења 

конструкције објекта, као и санирање конструктивног склопа објекта уколико је дошло до 

оштећења на истом. У случају потребе за радовима на конструкцији објекта, неопходно је 

пројектом конструкције доказати да интервенције не утичу на стабилност делова објекта 

или објекта у целини. Пројекат конструкције мора сагледадти све неопходне елементе 

којим се обезбеђује стабилност постојеће конструкције и сва неопходна побољшања 

којима се конструкција доводи на ниво прихватљив за ову врсту објеката, према важећим 

прописима. 

• У циљу побољшања енергетске ефикасности објеката јавне намене потребно је 

доставити Елаборат енергетске ефикасности према Правилнику о енергетској 

ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/11), и то Елаборат постојећег стања и 

Елаборат ново- планираног стања. Препоручује се предлагање мера побољшања 

енергетске ефикасности како би објекат достигао минимум енергетски разред „Ц“. У 

случају да није могуће обезбедити разред „Ц“, неопходно је да се изврши минимално 

побољшање од једног класног разреда. Елаборат енергетске ефикасности мора да садржи 

варијантна решења и економску анализу сваког решења са ценом радова и периодом 

отплате инвестиције. 

• Посебну пажњу посветити побољшању приступачности објеката јавне намене, чиме ће 

се решити равноправно учешће особа са инвалидитетом у областима друштвеног живота и 

како би се обезбедило равноправно уживање свих људских права и основних слобода. 

Предузети све одговарајуће мере да би се особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама, равноправно са другима, обезбедио приступ физичком окружењу, као и другим 

погностима и условима које су отворене, односно које стоје на располагању јавности. 

Наведене мере укључују: уклањање препрека и баријера за приступ, кретање и боравак, 

односно коришћење у складу са одговарајућим техничким прописима и Правилником о 

техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015). 

Елементи просторне приступачноси на које је неопходно обратити пажњу су: 

- Прилазне стазе 

- Савладавање висинских разлика 

- Савладавање етажних висинских разлика 

- Рукохвати 

- Улазна врата (аутоматска врата) 

- Адаптација тоалета 

- Доступност информација неопходних за орјентацију у простору 

- Паркинг простор испред улаза у објекат 

 

• Потребно је, приликом пројектовања, обратити посебну пажњу на заштиту животне 

средине, у свему према Закону о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", br. 135/2004, 

36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС i 14/2016) и Закон о 

управљању отпадом (Сл. гласник РС", br. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) и Правилнику о 

поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. Гласник РС", бр. 75/2010). 

Током сагледавања радова на објекту потребно је посветити посебну пажњу процесау 

уклањања отпада са локације током извођења радова, те је неопходно већ у фази 

пројектовања сагледати отпадни материјал са количинама, према категоријама материјала. 

Пројектант треба да сагледа постојање опасног отпада и одреди смернице за даље 

прегледе, анализе и да предвиди и припреми податке за радове повезане са заштитом 

животне средине и управљањем отпада. 

Пројектом дефинисати елементе који су: 

- класичан отпад 

 који се вози на стандардну депонију, 

- потенцијална сировина за рециклажу, 

- материјал који се може користити за поновну употребу, 

- материјал који се класификује као опасан отпад. 
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• У случају повећења капацитета на инсталацијама у објекту, потребно је рачунским путем 

доказати да повећани капацитет не угрожава постојеће инсталације. У супротном, 

потребно јетражити услове од надлежних органа и према њима урадити пројектну 

документацију. 

• Проверити да ли су у објекату обезбеђене мере заштите од пожара, обзиром да је 

Законом о заштити од пожара прописана обавеза да објекати јавне намене морају да имају 

обезбеђене наведене мере. Уколико нису обезбеђене мере заштите од пожара предвидети 

све адекватне мере Елаборатом заштите од пожара, а затим израдити Главни пројекат 

заштите од пожара. Увођењем ових инсталација би се испунили услови из Закона о 

заштити од пожара у јавним објектима, чиме би се безбедност корисника подигла на виши 

ниво што је један од основних циљева Канцеларије за управљање јавним улагањима 

(Канцеларија). 

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета 

предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке 

карактеристике, квалитет, количине, начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по 

усвојеној техничкој документацији, а који одговарају стварним потребама наручиоца. 

 

Није дозвољено позивати се на техничке спецификације и стандарде који означавају 

радове који могу да назначе било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или 

производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности 

одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да 

пројектант не може да опише планирану интервенцију на начин да буду довољно 

разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено 

речима „или одговарајуће“. 

 

Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. 

 

Све делове Пројектне документације инкорпорирати у јединствен пројекат и предати у 

електронској форми (у ПДФ формату). 

 

Дефинисање интервенција на објекту: 

На лицу места, тј. на самом објекту потребно је установити све радове које је неопходно 

извести и које је неопходно обрадити Пројектно-техничком документацијом. 

У даљем тексту се дају смернице, сугестије и параметри према одређеној врсти радова. 

Текст не садржи све радове који се могу јавити на неком објекту већ карактеристичне како 

би се укалазло на битност одређених ствари. 

 

 Архитектонско – грађевинске мере 

 

Пројектном документацијом предвидети све неопходне интервенције на објекту који се 

тичу архитектонско-грађевинских радова: 

 

- Замена фасадне столарије и браварије, ако је потребна замена према стручној процени 

пројектанта. 

Приликом радова на овој позицији неопходно је предвидети замену комплетно са 

солбанцима, потпрозорским клупама и засенчењем. Потребно је прецизно дефинисати 

начин уградње, карактеристике као и максимално дозвољену вредност коефицијента 

пролаза топлоте за цео прозор. 

 

- Замена унутрашње столарије и браварије, ако је потребна замена према стручној процени 

пројектанта. 

 

- Термичку изолацију фасадних зидова, ако је потребна замена према стручној 

процени пројектанта. 
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Фасадне зидове термички изоловати тврдом каменом вуном минималне дебљине према 

подацима из Елаборату енеегетске ефикасности (ЕЕЕ). Пројектна документација мора да 

предвиди да се пре почетка радова на изолацији зидова демонтирају све олучне вертикале, 

громобранске траке, електро и телефонски каблови и слично. Радовима обухватити да се и 

све демонтиране инсталације након завршетка радова врате у првобитно стање тј. 

предвидети уградњу нових цеви кишне канализације, уградњу окапница за фасаду и 

слично. 

Приликом радова фасади сачувати изглед и пластику фасаде у највећој могућој мери. У 

случају објеката код којих је неопходно сачувати изглед објекта у целини, користити 

облоге најсличније постојећем стању, нове технологије и знање у обалсти енргетске 

санације објекта. 

 

-Термичку и хидро изолацију таванице и/или косог/равног крова са заменом по потреби 

кровног покривача и подконструкције, олука и громобранске инсталације, термичку 

изолацију плафона негрејаног подрума и пода изнад отворених пролаза 

Описом позиције предвидети све неопходне слојеве уз изолацију као што је парна брана, 

ПВЦ фолија, заштита изолације и остале могуће облоге у зависности од случаја. Све 

слојеве поставити преко претходно очишћене конструкције. Предвидети да се термичка 

изолација положи слободно без типловања за конструкцију. 

Термичку изолацију крова извести дебљином предвиђеном према Елаборату енергетске 

ефикасности. 

  

- Санирање свих зидова у просторијама у објекту 

Описом позиција предвидети све неопходне радове који се односе на санирање постојећих 

зидова, као и њихово глетовање и бојење. 

 

- Реконструкцију или парцијалну израду тротоара, холкера и сокли 

Пројектном документацијом предвидети реконструкцију и/или парцијалну израду 

тротоара. Радовима предвидети одвођење воде што даље од објекта или контролисано до 

локације прикупљања кишне канализације. Тротоар треба да буде у свему као и постојећи 

у случају да је то могуће. У случају унапређења квалитета заштите од атмосферске воде, 

тротоаре ускладити са стањем на терену уз напомену да се што више испоштује постојећи 

облик тротоара. 

 

- Адаптацију санитарних чворова 

Адаптација санитарних чворова треба, поред хидротехничких мера, да предвиди и замену 

подних и/или зидних керамичких плочица, уградњу нових ПВЦ или АЛ преграда за тоалет 

кабине. Приликом адаптације тоалета размотрити могућност израде тоалета за особе са 

инвалидитетом, у случају да такви не постоје у објекту или је њихов број недовољан. 

 

- Замену подних облога, ако је потребна замена према стручној процени пројектанта. 

Замену постојећих подних облога новим подним оболгама према намени и функцији 

објекта и просторије у којој се под налази. 

Приликом радова на замени подова од великог значаја је предвидети све технолошки 

неопходне кораке и извршити добру процену квалитета слојева испод постојећег пода. У 

случају погрешних предпоставки може се доћи у ситуацију да предвиђену технологију на 

замени подова немогуће испоштовати. 

 

- Архитектноско грађевински радови у машинским просторијама 

У циљу побољшања енергетске ефикасноти изводе се и радови у машинским 

просторијама. Приликом тих радова долази до потребе за одређеним АГ радовима те је 

исте потребно прецизно дефинисати. У ову групу радова могу ући и радови на пробијању 

и зазиђивању отвора, коа и одређене интервенције на постојећој конструкцији објекта или 

додавању нових делова носеће конструкције. 

 

 Хидротехничке инсталације 
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За водоводну инсталацију потребно је дифинисати: 

- начин и врсту прикључка на извор воде /водоводну мрежу / бунар... 

- број прикључака на водоводну мрежу 

- одлуке у случају избора алтернативних решења / резервоар / хидрофор... 

- снабдевање топлом водом / централно / појединачно... 

- избор типа санитарних предмета и водоводних арматура 

- материјали водовода /ПП цеви /ПЕ цеви... 

- услове приликом постављања трасе разводне мреже и објекта у систему 

- потребу за типом хидрантске мреже: 

• унутрашњом 

• спољашњом хидрантском мрежом /са подземним/ надземним хидрантима 

Противпожарна заштита хидрантском мрежом регулисана је: 

• законом о заштити од пожара 

• правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара 

 

За канализациону инсталацију потребно је дефинисати: 

 

- прикључак на реципијент / канализациона мрежа / кишна канализација / септичка 

јама 

- одлуке у случају избора септичке јаме / непропусне / преливне / дренажне 

- израда дренажне канализације – одвођење процедних вода темеља / терена 

- избор типа санитарних предмета 

- потреба за специјалним објектима / таложнице / пумпе 

- материјали канализације /ПВЦ цеви /ПЕХД цеви 

  

 Електроенергетске инсталације 

 

Пројектном документацијом предвидети све неопходне интервенције на 

електроенергетским инсталацијама. 

У мере које се могу применити приликом радова на објекту су: замена напојног вода 

електричне енергије за објекат, реконструкција главног електро енергетског развода (од 

ГРО до осталих ормара), напајање нових система, напајање термотехничких система, 

унутрашње осветљење,спољно осветљење површина око објекта и евентуално спортских 

површина (школе) напајање фиксних технолошких потрошача, увођење резервних извора 

напајања, реконструкција громобранске инсталације и израда допунског уземљивача, 

прерада и дорада инсталације изједначења потенцијала. 

 

У зависности од случаја, могуће је да се планираним радовима, у оквиру пројекта 

енергетске ефикасности, не предвиђа повећање ангажоване електричне снаге објекта. У 

том случају, потребно је задржати постојећи прикључак објекта на локалну дистрибутивну 

мрежу, као и постојећи мерни уређај, за обрачун утрошене електричне енергије или 

заменити одређене делове. У случају повећања ангажоване електричне снаге објекта, 

неопходно је обезбедити стабилно напајање новом инсталацијом. Током израде пројектне 

документације обавезно прибавити сагласност надлежне електродистрибуције(локална 

самоуправа). 

 

Уколико се установи да је главни енергетски развод довољног квалитета, исти није 

потребно заменити. Могуће је осавременити ГРО и остале разводне ормаре. У случају да 

главни енергетски развод не задовољава потребан квалитет пројектном документацијом 

предвидети нови. У случајевима када је неопходно повећати развод због потребе 

корисника, исто предвидети пројектном документацијом. Обратити пажњу на остале 

инсталације у објекту приликом израде пројекта. Током сагледавања потреба корисиника 

узети у обзир и планиране потребе, како се не би дошло у ситуацију да ново изведена 

мрежа у скоријој будућности нема довољан капацитет. Превидети савремене материјале 

према тренутно важећим стандардима. 
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Пројектном документацијом обрадити потребу за заменом или поправком постојеће 

инсталације осветљења и извршити прорачунску проверу осветљености просторија. 

Препоручује се употреба савремених светиљки са ЛЕД изворима светлости са животним 

веком од преко 30.000 радних сати, одговарајуће боје светлости и осталих 

светлотехничких карактеристика датих у прописима и стандардима , према условима 

простора где се уграђују. 

 

Предвидети противпаничну расвету у складу са елаборатом заштите од пожара. 

Противпанично осветљење предвидети у зонама опште намене у складу са прописима, 

одговарајућег времена рада у случају прекида мрежног напајања. Предвидети инсталацију 

противпаничног осветљења светиљкама са сопственим извором напајања. 

 

Пројектом предвидети замену комплетне постојеће инсталације прикључница. У свим 

просторима предвидети потребан број општих прикључница, за потребе одржавања. 

Поред општих, пројектом предвидети и прикључнице за напајање појединих радних места 

и фиксне изводе за напајање евентуалних технолошких потрошача као и уређаја 

телекомуникационих инсталација. У информатичким просторијама предвидети 

одговарајући број зидних прикључница за напајање рачунара у облику модуларних 

прикључница или парапетног  развода. Струјне кругове прикључница као и слободних 

извода у медицинским и влажним просторима, поред аутоматских прекидача, штитити и 

заштитним уређајима диференцијалне струје. 

Уколико је потребно предвидети прикључнице са посебном заштитом од директног 

додира, ако је потребна замена према стручној процени пројектанта. 

Током санације и реконструкције објекта често долази до потребе за израдом инсталације 

за напајање термотехничких потрошача - вентилације, климатизације,котларнице. 

Предвидети све неопходне елементе за напајање ових потрошача као и тамо где је 

потребно инсталацију централног система за надзор и управљање овим инсталацијама. 

Пожељно је нове термотехничке потрошаче прикључити на засебан разводни орман. 

  

Пројектом предвидети ако је потребно нови уземљивач што треба установити 

испитивањем и мерењем постојећег уземљивача и инсталацију за заштиту од 

атмосферских пражњења односно громобранску инсталацију. Пројектом предвидети 

унутрашњу пренапонску заштиту електроенергетске инсталације и опреме.Предвидети 

инсталацију изједначења потенцијала,замену главне шине за изједначење потенцијала и 

локално изједначење потенцијала које се односи на санитарне чворове и котларницу. 

 

 Телекомуникационе и сигналне инсталације 

 

Имплементација телекомуникационих и сигналних инсталација је од великог значаја у 

данашње време. На тај начин се омогућава доступност корисника информацијама и 

комфор у раду. Пројектном документацијом овог типа инсталација предвидети у 

зависности од типа објекта : 

- довољан број прикључака за интерну компјутерску мрежу у целом бојекту, 

- прикључке за пројекторе и рачунаре, 

- телефонску инсталацију 

- интерфонску инсталацију 

- инсталацију кабловског дистрибутивног система - кдс 

- инсталацију аутоматске дојаве пожара 

- инсталацију против провалног система 

- инсталација структурног кабловског система 

- инсталација видео надзора 

- СОС инсталацију 

 

Дефинисати постојећи прикључак на спољну телекомуникациону мрежу, место 

прикључка и капацитет. 
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Концентрацију система предвидети у рек орману опремљеном са стандардном пасивном 

опремом за терминацију каблова. Орман предвидети у просторији са рестриктивним 

приступом. 

Активна опрема (телефонска централа, свичеви, рутер...), телефонски апарати и радне 

станице нису предмет пројекта. 

 

Систем видео надзора треба да обезбеди контролу улаза у објекат, спољни периметар 

објекта, ходнике, холове и комуникацију у самом објекту. 

Систем треба да омогући надгледање снимака са произвољног места у објекту или 

даљински. Предвидети савремене типове колор камера. Камере распоредити тако да се 

може извршити препознавање лица. 

 

Предвидети потпуни надзор објекта системом аутоматске дојаве пожара. 

Предвидети аутоматску централу, адресабилног типа, са потребним бројем адреса и 

потребним бројем улаза / излаза. Централа мора да садржи и резервно напајање. 

Аутоматске јављаче пожара предвидети у свим просторијама осим у мокрим чворима. Тип 

јављача изабрати према пожарној опасности и врсти пожара и ометајућих утицаја који се у 

простору могу јавити. 

 

 Термотехничке инсталације 

 

У циљу очувања животне средине, смањења потрошње енергије и повећања комфора 

корисника, препорука је да се предвиди: 

- замена енергента система грејања (прелазак са фосилних горива на обновљиве 

изворе енергије), 

- увођење соларних панела за загревање санитарне топле воде (СТВ) у објектима са 

значајном потрошњом СТВ, 

- поправка, чишћење, испирање и бојење цевне мреже, 

- поправка, чишћење, испирање и бојење постојећих радијатора или замена новим, 

- постављање нових термостатских вентила са термоглавама, 

- замена постојећих пумпи са пумпама са променљивим протоком воде, 

- поправка или замена опреме, арматуре и цевовода у котларници/подстаници, 

- постављање вентила за балансирање протока воде, 

- постављање калориметара за праћење потрошње по објектима, 

- вентилација и климатизација просторија. 

 

Приликом израде пројектне документације, пре свега, потребно је извршити прорачун 

потреба система грејања и хлађења након енергетске санације објекта и промене 

енергента. 

Пројектом предвидети замену котлова, новим на обновљив извор енергије. Предвидети 

радове који осавремењују и побољшавају постојећу пратећу опрему у 

котларници/подстаници. 

Са Посебном пажњом обрадити постојеће стањ инсталација грејанја и припреме 

санитарне топле воде. Примењивати савремену и аутоматизовану опрему према важећим 

стандардима, са што већим коефицијентом ефикасности. У случајевима када је то могуће, 

потребно и исплативо предвидети аутоматизовану допрему енергента, чишћење котлова, 

филтрацију и све остале неопходне мере за што квалитетнији коначни производ. 

Применити мере енергетске ефикасности 

 

Да би се обезбедила адекватна и ефикасна дистрибуција топле воде кроз објекат 

предвидети замену постојећих циркулационих пумпи система радијаторског грејања, за 

сваки појединачни циркулациони круг, новим енергетски ефикасним пумпама са 

променљивим протоком воде. Предвидети и сву осталу пратећу опрему потребну за 

несметано функционисање, одржавање и сервисирање инсталације. Предвидети потребно 

електрично напајање свих елемената опреме. 
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За локалну контролу температуре, у свим просторијама предвидети уградњу нових 

радијаторских вентила са термостатским главама, како на новим радијаторима тако и на 

постојећим који се не замењују. Предвидети уградњу нових радијаторских навијака. Пре 

замене вентила, а у циљу обезбеђивања ефикаснијег рада радијатора које се не мењају, 

предвидети комплетно чишћење истих и испирање целокупне цевне мреже. 

 

Предвидети балансне вентиле на цевној мрежи, у складу са техничким могућностима 

постојеће цевне мреже, како би се извршила хидрауличка регулација хоризонталне и 

вертикалне мреже и обезбедила равномерна расподела протока према захтевима грејних 

тела. 

 

Ради праћења потрошње топлотне енергије за грејање сваке од зграда (или делова објекта) 

на локацији објекта, предвидети уградњу калориметара на главним водовима сваког 

циркулационог круга за појединачну зграду. 

 

 

Опште напомене: 

 

Пројектом треба обухватити све радове који ће допринети побољшању услова коришћења.  

Такође, понуђачи су у обавези да сарађују са надлежним службама општине Алексинац 

приликом израде пројекта. 

 

Поред напред наведених пројеката обавеза пројектанта је и прибављање следеће 

документације: 

-  Копија Плана и извода из листа непокретности; 

-  Сагласност Противпожарне полиције на пројектну документације; 

-  Прибављање грађевинске дозволе. 

 

Све трошкове приликом прибављања напред наведених сагласности и потребних решења 

сноси инвеститор. 

 

Пројектну документацију ускладити са Законом о планиранју и изградњи ("Сл. гласник 

РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11), важећим прописима и стандардима. 

 

 

 

НАПОМЕНА: Обилазак локације је обавезан за све понуђаче. Потврда о обиласку 

локације оверена од овлашћеног представника наручиоца је обавезни део понуде. 

Представници понуђача су обавезни да најаве обилазак локације најкасније дан раније од 

предвиђеног дана за обилазак локације. Последњег дана рока за подношење понуде није 

дозвољено реализовати обилазак локације. 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

ПДВ _______% 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

Доказ: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 

 

2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона); 

Доказ: 

Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 

од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија  да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
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условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Доказ: 

Попуњена Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације. Изјава 

мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

1) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
Потребно је да је понуђач остварио најмање 9.000.000,00 динара пословног 

прихода у последње три године (2015, 2016 и 2017. година). 

Доказ: 
Фотокопије извештаја о бонитету и статистички анекс за предходне три обрачунске 

године (2014, 2015 и 2016), издат од надлежног органа (Агенција за привредне  

регистре). 

 

2) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
Потребно је да понуђач поседује главне пројекте и/или пројекте за извођење за 

објекте укупне минимале  6.000 м2  испројектованих објеката јавне намене 

(новоградња, реконструкција, доградња, надоградње и  слично). 

Доказ: 
Понуђач доставља копију уговора и копију насловне стране пројекта и техничког 

описа или потврду наручиоца 

 

3) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
Понуђач који наступа располаже довољним кадровским капацитетом под  којим се 

подразумева да има ангажованих по основу уговора о раду или на други законом 

предвиђени начин: 

- 1 дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 300 који ће решењем бити 

именован за одговорног инжењера на пројекту и који има као одговорни пројектант 

архитектуре рад на пројектима (на нивоу главног пројекта и/или пројекте за дозволу и 

пројекте за извођење) за објекте минималне површине 6.000 м2 испројектованих 

објеката јавне намене и минимално један објекат јавне намене  површине веће од 2.000 

м2 са позитивним извештајем техничке контроле; 

- 1 дипломираног инжењера грађевине са лиценцом 310 или 311 који ће решењем бити  

именован за одговорног инжињера на пројекту и који има као одговорни  пројектант 

конструкције рад на (на нивоу главног пројекта и/или пројекте за дозволу и пројекте за 

извођење) минимално једном објекту јавне намене површине 2.000 м2 са позитивним 

извештајем техничке контроле; 

- 1 дипломираног инжењера грађевине са лиценцом 381 који ће решењем бити 

именован за одговорног имжињера на пројекту и који има као одговорни  пројектант 

енергетске ефикасности рад на (на нивоу главног пројекта и/или пројекте за дозволу и 

пројекте за извођење) минимално једном објекту јавне намене  површине веће од 

2.000 м2 са позитивним извештајем техничке контроле; 

- 1 дипломираног инжињера грађевине са лиценцим 314 који ће решењем бити 

именован за одговорног инжињера на пројекту и који има  као одговорни  пројектант 

хидротехничких исталација рад на (на нивоу главног пројекта и/или пројекте за 

дозволу и пројекте за извођење) минимално једном објекту јавне намене  површине 

2.000 м2 са позитивним извештајем техничке контроле; 

- 1 дипломираног инжењера машинства са лиценцом 330 који ће решењем бити 

именован за одговорног инжињера на пројекту и који има као одговорни  пројектант 

термо машинских исталација рад на (на нивоу главног пројекта и/или пројекте за 

дозволу и пројекте за извођење) минимално једном објекту јавне намене  површине  
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2.000 м2 са позитивним извештајем техничке контроле; 

- 1 дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 350 који ће решењем бити 

именован за одговорног инжењера на пројекту и који има као одговорни  пројектант 

електро исталација рад на (на нивоу главног пројекта и/или пројекте за дозволу и 

пројекте за извођење) минимално једном објекту јавне намене  површине 2.000 м2 са 

позитивним извештајем техничке контроле; 

-  1 инжењера са лиценцама издатом од стране министарства у чијој надлежности је 

заштита од пожара, за израду главног пројекта заштите од пожара и инсталације за 

дојаву пожара и Решење привредног друштва од стране МУП - а да може обављати 

делатност израде пројектне документације заштите од пожара и дојаве пожара;  

-  1 инжењера специјалисте енергетске ефикасности у зградарству са лиценцом 381 и 

Решење Министарства надлежног за грађевину да може издавати сертификате о 

енергетским својствима зграда. 

 

Докази: 

Понуђач као доказ за испуњеност овог услова подноси фотокопије уговора о раду 

или другу врсту уговора у складу са Законом о раду, фотокопије важећих лиценци, 

фотокопије насловних страна пројеката и копије решења којима су одговорни 

пројектанти са лиценцом именовани за одговорне пројектанте на референтним 

пројектима или потврде наручиоца за одговорне пројектанте носиоце лиценци у  

погледу референтних објеката који су наведени и подаци који утврђују 

веродостојност. 

Копије решења МУП - а и Министарства надлежног за грађевинарство. 

 

4) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

Потребно је да је понуђач располаже довољним техничким капацитетом односно да 

поседује следећа основна средства за рад: 

 

- 1 легалан софтвер за графичку обраду података из фамилије – AutoCAD; 

 

-1 софтер за израду графичке документације (REVIT или неки други рачунарски програм 

за рад у BIM окружењу): 

 

- 1 софтер за израду статичог прорачуна и анализе конструкције (TOWER или неки други 

одговарајући); 

 

- 1 софтер за израду детаља арматуре (ArmCad или неки други одговарајући). 

 

Докази: 
За тражени софтвер доставити лиценцу-сертификат или рачун-отпремницу, или потвру 

којом се недвосмислено доказује да поседује легалан софтвер. 

 

 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тачка 1 - 4 и додатних услова из члана 

76. Закона за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 

Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке. 

Испуњеност услова да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
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заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре нису дужни да подносе доказе о испуњености обавезних услова из 

чл.  75. ст. 1. тачка 1) до 4) Закона. 

 

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником  или 

другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 

тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата  по прописима 

државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 

то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и ЧЛ. 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач_______________________________________________________________у 

поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуга израде пројектно техничке 

документације, испуњава све услове из чл. 75. и чл. 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

 Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 

на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 

државе када има седиште на њеној територији); 

 Понуђач испуњава додатни услов у погледу траженог 

финансијског капацитета; 

 Понуђач испуњава додатни услов у погледу траженог пословног 

капацитета; 

 Понуђач испуњава додатни услов у погледу траженог кадровског 

капацитета; 

 Понуђач испуњава додатни услов у погледу траженог техничког 

капацитета. 

 

 

 

Место:_____________                                                                  Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________________________ 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуга израде пројектно техничке 

документације, испуњава све услове из чл. 75. и чл. 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

• Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

• Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

• Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуде; 

• Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Понуђач_________________________________________________________________у 

поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуга израде пројектно техничке 

документације поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                  Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 

језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог 

документа на српски језик. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу:  

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, ул. 

Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

мале вредности - услуга – Услуга израде пројектно техничке документације - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.03.2018. 

у 10,30 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум пријема понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

    
Понуда мора да садржи: 

 Попуњен, потписан и печатиран образац понуде; 

 Попуњен опис предмета набавке са обрасцем структуре цене 

 Попуњен, потписан и печатиран модел Уговора; 

 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о независној понуди; 

 Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве понуђача о испуњености услова из 

чл. 75. и чл. 76. Закона; 

 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 

став 2. Закона; 

 Потврда о обиласку терена оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца; 

 

 

3. Партије 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  Понуда са варијантама 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5.  Начин измене, допуне и опозива понуде 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа социјалне 

заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, Момчила Поповића 

бр.156, 18220 Алексинац, са назнаком: 

,,Измена понуде за јавну набавку мале вредности - услуга – Услуга израде 

пројектно техничке документације - НЕ ОТВАРАТИ“, 

  или 

 „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - услуга – Услуга израде 

пројектно техничке документације - НЕ ОТВАРАТИ“,  

  или 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - услуга – Услуга израде 

пројектно техничке документације - НЕ ОТВАРАТИ“,  

  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности - услуга – Услуга 

израде пројектно техничке документације - НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. Понуда са подизвођачем 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 
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8. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који обавезно садржи податке о: 

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Носилац посла је дужан да: 

1.  На Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача; 

2.  За сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова у складу 

са чланом 80. Закона. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 
9. Начин и услови плаћања и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

 Плаћање се врши по извршењу услуге у року од максимално 45 дана од дана издате 

фактуре. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

 Понуђачи не могу тражити аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 

 

А - Рок за израду Идејног решења (ИДР), који садржи: 

0 - главне свеске 

1 - пројекта архитектуре, са урађеним Катастарско топографским планом и 

Прелиминарним енергетским прегледом постојећег дела објекта.  

Рок израде оквирно 10 календарских дана од дана потписивања уговора. 

 

Б - Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), који саджи: 

1 Извод из пројекта и главну свеску  

2 пројекат архитектуре 

3  пројекат конструкције  

4 пројекат хидротехничких инсталација (унутрашња и спољна инсталација 

водовода и канализације; хидрантска мрежа…)  

5 пројекат електроенергетских инсталација  

6 пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација  

7 пројекат аутоматске детекције дојаве пожара  

8 пројекат термотехничких инсталација (грејање, климатизација, вентилација…)  

9 пројекат спољног уређења  

10 пројекат путничког лифта  

11 пројекат кухињског лифта  

12 елаборат енергетске ефикасности 

13 елаборат / главни пројекат заштите од пожара  

14 катастарско топографски план 

15 геомеханички елаборат 

Рок израде оквирно 20 дана од дана прибављања локацијских услова. 

 

Б - Рок за израду Пројекта за извођење (ПЗИ), који саджи: 

1. главну свеску  

2. пројекат архитектуре 

3. пројекат конструкције  
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4. пројекат хидротехничких инсталација (унутрашња и спољна инсталација водовода 

и канализације; хидрантска мрежа…)  

5. ројекат електроенергетских инсталација  

6. ројекат телекомуникационих и сигналних инсталација  

7. пројекат аутоматске детекције дојаве пожара  

8. пројекат термотехничких инсталација (грејање, климатизација, вентилација…)  

9. пројекат спољног уређења  

10. пројекат путничког лифта  

11. пројекат кухињског лифта  

12. елаборат енергетске ефикасности 

13. пројекат заштите од пожара  

Рок израде оквирно 15 дана од дана прибављања локацијских услова 

 

Крајњи рок израде пројекта је оквирно 45 дана од дана потписивања уговора. 
Време исходовања Локацијских услова и сагласности не урачунава се у рок израде 

документације. 

Место испоруке добара – на адресу наручиоца: 

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" 

ул. Момчила Поповића 156 

18220 Алексинац 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,  заштити при 

запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној 

набавци 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства надлежног 

за финансије. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству надлежном за послове пољопривреде и заштите животне 

средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

надлежном за питања  рада, запошљавања, борачка и социјална питања. 

 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: 

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, 

Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац или путем електронске поште на 

javne.nabavke@gcjelenac.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 

у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатне 

информације или појашњења конкурсне документације“ 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (у складу са чланом 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на 

списку негативних референци 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

 

 
15. Врста критеријума за доделу уговора 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена 

 

16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 
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Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршење услуге. 

 

17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

  
18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно Наручиоцу, електронском поштом на: 

javne.nabavke@gcjelenac.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: 

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, 

Алексинац, Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац. Захтев за заштиту права се 

може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

(пет) дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 

од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о 

броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: 

ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама 138 - 167. Закона. 
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20. Рок у којем ће бити закључен уговор 

 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр __________ од _______2018. године за јавну набавку мале вредности – услуге – 

Услуга израде пројектно техничке документације 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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 5. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ – 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок извршења услуге 

 

 

 

 

Датум                                                                                 Понуђач 

             М. П.  

    __________________________                                             _____________________ 

  

  

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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НАПОМЕНА: Обавезно је попунити, потписати и печатирати модел уговора. 

 
VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Установа социјалне заштите 

Геронтолошки центар "Јеленац"     

            Алексинац 

Број: ______ 

Датум: _______ 
 

УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ 

Закључен дана _________2018. године 

између: 

 

1. Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац (у даљем 

тексту НАРУЧИЛАЦ) кога заступа директор Драган Веселиновић сa једне стране, 

Адреса: Алексинац, ул. Момчила Поповића бр. 156, 18220 Алексинац 

ПИБ: 100313312 

Матични број: 0787556 

Текући рачун: 840-597667-75 

 

и 

 

2.  _______________________________________________________ (у даљем тексту: 

ИЗВРШИЛАЦ) кога заступа ____________________________________________________ 

са друге стране  

Адреса: _____________________________________________________ 

ПИБ: ____________________ 

Матични број: ______________ 

Текући рачун: ___________________ 

Контакт телефон/факс: ________________ 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је извршење услуге израде пројектно техничке документације у 

вези јавне набавке мале вредности бр. 2/18 – Услуга израде пројектно техничке 

документације. 

Члан 2. 

Уговорена цена је у складу са прихваћеном најповољнијом понудом и најниже понуђеном 

ценом, као критеријумом набавке. Укупна цена понуде износи ___________ РСД без ПДВ-

а, са ПДВ-ом износи ___________ РСД. 

 

Члан 3. 

Наручилац услуге се обавезује да ће плаћање извршити у року од максимално 45 

(четрдесетпет) дана од дана службеног пријема рачуна за извршену услугу. 

Начин плаћања је вирмански на текући рачун извршиоца. 

 

Члан 4. 
Извршилац је дужан да услугу из члана 1. овог Уговора изврши у року од ______ 

(________)  дана од дана потписивања уговора у складу са условима из конкурсне 

документације и прихваћене понуде. 

 

Члан 5. 
Извршилац гарантује наручиоцу за квалитет извршене услуге према важећим прописима и 

стандардима струке. 

Извршилац је дужан да све рекламације наручиоца на квалитет извршене услуге отклони у 
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разумном року на захтев наручиоца. 

 

Члан 6. 

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне стране 

сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза, 

морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику, 

факсом или препорученом поштом са повратницом. 

Уколико извршилац или наручилац промене адресе, дужни су да о томе благовремено 

обавесте другу уговорну страну. 

 

Члан 7. 

У случају да извршилац својом кривицом у уговореном року не изврши предметну услугу 

из члана 1. овог уговора, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 5 ‰ 

(пет промила) дневно од уговорене вредности,  за сваки дан закашњења, с тим да укупан 

износ уговорне казне не сме прећи 5% (пет процената) од  укупне вредности овог уговора. 

Наручилац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештења извршиоца, 

умањењем  рачуна. 

 

Члан 8. 

Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог уговора могу се вршити у писаној форми 

уз обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 9. 

Овај уговор се закључује на период до завршетка предметне услуге и примењује се даном 

потписивања од стране овлашћених лица. 

 

Члан 10. 

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Нишу. 

 

Члан 11. 

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих наручилац задржава 3 

(три) примерака, а извршилац 1 (један) примерак. 

 

 

     ИЗВРШИЛАЦ:                                                                                   НАРУЧИЛАЦ: 

                                                                                                                    ДИРЕКТОР, 

    ________________                                                                       Драган Веселиновић        
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________ 

________________________________________________________, доставља укупан износ 

и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У 

ДИНАРИМА 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ даје:  

 
                                                         (Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности – услуге – Услуга израде пројектно техничке 

документације поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА 

 

 

 

ПОТВРДА 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по претходној пријави коју је поднео Наручиоцу и 

обавештењу Наручиоца, обишао је локацију за потребе које је потребно израдити 

пројектно техничку документацију, која је предмет јавне набавке и добио све неопходне 

информације потребне за припрему понуде.  

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације је обавезан који понуђачи морају да испуне како би понуда 

била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно 

овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца. 
 

 

 
 

 

 
 


