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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 

124/2012, 14/15,68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. 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 број 7/19-1 од 15.04.2019. и  Решења o 

образовању комисије за јавну набавку број 7/19-2 од 15.04.2019.године, урађена  

је: 
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I- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: ..................................... ДОМ ЗДРАВЉА БРУС 

Адреса: …........................................ БРУС, Краља Петра Првог бр.9 

Интернет страница:......................... www.dzbrus.org.rs 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број 7/19 је услуга: израда пројектно-техничке 

документације - ламела Б,Ц 

 

ОРН: 71242000- израда пројеката и нацрта 

 

4. Контакт (лице или служба)  

 

Лица за контакт:  Драгана Живадиновић, дипл.правник 

 

Е - mail адресe: pravnadzbrus@gmail.com 

 

Број факса: 037/826-657 
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II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр.7/19 је услуга –  набавка услуга-  

 израда пројектно-техничке документације - ламела Б,Ц 

  

 
ОРН: 71242000- израда пројеката и нацрта 
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III – ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

            Предходном фазом санације Дома Здравља, у фази I санације коју ће 

финансирати Канцеларија за управљање јавним улагањима, санираће се део 

објекта Дома Здравља. Том санацијом обухваћена је ламела А , а радови се 

углавном односе на енергетску санацију објекта и то: Замену спољне столарије, 

израду термоизолационе фасаде, замена кровног покривача са израдом 

термоизолације крова. 

Канцеларија за управљање јавним улагањима је одобрила и II фазу санације 

објекта Дома Здравља са којима би се обим интервениција у погледу 

побољшања енергентске ефикасности, услова конфора и безбедности 

коришћења објекта, смањења емисије угљен диоксида и штетних продуката 

сагоревања обухватио и остале делове објекта, ламелу Б и Ц. 

Све интервенције које би требале да се изведу на Објекту Дом Здравља у Брусу, 

требају да одговарају условима датим у Смерницама за израду пројектне 

документације за санацију, адаптацију и реконструкцију објекта јавне намене. 

 

Опис Објеката 

Комплекс објеката Дома здравља Брус налази се у улици Краља Петра Првог 

број 9, у Брусу. Комплекс је лоциран у ужем центру града, између улица Краља 

Петра Првог и корита реке Расине.Комплекс чине три павиљона (ламеле, у 

конструктивном смислу) функционално независне целине међусобно су 

повезане везним елементима – комуникационим блоковима. Блокови формирају 

зону вертикалних и хоризонталних комуникација са улазним холовима, 

степеништем, лифтовима и ходницима.Објекти у комплексу, пројектовани и 

изведени у концепту павиљона, грађени су у различитм периодима прошлог 

века. 

Фронталне дужине објеката према улици Краља Петра Првог су уједначене, а 

висина је углавном П+1+Пк, са мањом разликом у висини кровова, где је средња 

ламела нешто веће висине и снажније форме. У архитектури фасадних равни 

појаљују се наглашене вертикале стубова, увучени парапети, наглашен кров са 

посебном изражајном формом стрехе и олучног елемента који се ослања на 

конзолне носаче испуштене из фасадних стубова. 

Основни мотив архитектуре фронталних равни фасаде чини распоред односно 

величина и размак прозора који је јединствен на свим објектима у комплексу. 

Овај ритам прозора посебно одражава карактер објекта дајући му утилитарну 

форму којом се он идентификује као објекат “хоспиталног” типа. 

Посебну изражајну архитектонску форму чине везни делови између ламела који 

се појављују са нешто већом висином, чиме дају акценат комуникацији која се у 

њима одвија, посебно наглашеним надстреницама у партеру које акцентују улазе 

у објекат. 
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Обликовање кровних равни ламела решено је у виду четвороводног крова што 

целом комплексу, формирањем пете фасаде, даје посебно интересантну 

композицију.Спратност Ламеле А је Су + Пр + Спрат, док је спратност Ламела Б 

и Ц је П+1+Пк.  

Димензије габарита основе објекта на Ламели А износи 31,54x13,20 м. Укупна 

бруто површина приземља ламелла А износи 455,40 м2, док укупна бруто 

развијена грађевинска провршина објекта на ламели А  износи 1308,79 м2. 

Димензије габарита основе објекта на ламели Б су 28,95x14,35м (без 

комуникационих блокова између ламела). Укупна бруто површина приземља 

ламеле Б износи 576,99м2, док је укупна БРГП објекта на ламели Б је 1760,70м2. 

Димензије габарита основе објекта на ламели Ц су 30,30x15,05м (без 

комуникационих блокова између ламела). Укупна бруто површина приземља 

ламеле Ц износи 531,56м2, док је укупна БРГП објекта на ламели Ц је 

1412,02м2. 

Укупна Бруто развијена грађевинска површина комплекса износи 4480,92м2 

Део Дома здравља у Брусу, Ламела "А" грађена је 1964 године.  

Оба објекта Б и Ц ламеле изграђена су 1987.године, по пројекту који је 

1986.године израдила “Радна организација за пројектовање ПРОСТОР” из 

Београда. Пројекат, као одговорни пројектант, потписује Стеван Безбрадица, 

дипл.инж.арх. 

Предметни објекти, у конструктивном погледу, изведени су у скелетном систему, 

са армирано бетонским стубовима, гредама и армирано-бетонском плочом 

међуспратне конструкције. Претпостака је да су спољни, фасадни, зидови 

изведени од аб парапетних елемената, опекарских производа (пуне опеке, 

шупље опеке или блока) и обострано малтерисани; са унутрашње стране 

кречним а са спољне кречно-цементним малтером те завршно обрађени 

завршним фасадним малтером, типа “хирофа”. Завршна обрада бочних  

фасадних зидова изведена је фасадном опеком. 

Постојеће фасадне преграде на Ламели А израђене су од челичних и 

алуминијумских профила без и са термо-прекида са испуном од једноструког 

или двоструког стакла. 

Кров на ламели Б изведен је мансардни кров, тако да се простор поткровља 

користи као стационар, док је на ламели Ц изведен класичан четвороводни кров, 

нагиба кровних равни од 24° тако да је формирани простор поткровља у 

употреби као магацински простор. 

Конструкција косог крова објекта изведена је у виду косих армирано-бетонских 

греда на које су ослоњени челични кутијасти носачи који врше функцију 

рожњача. На рожњаче је директно ослоњен кровни покривач од челичног 

пластифицираног трапезастог лима. 

Конструкција равног крова изведена је као непроходан раван кров, са 

термоизолацијом од „тервола“ дебљине 5цм, постављеног преко аб међуспратне 

конструкције. Преко термоизолације изведен је слој за од „перллит бетона“ који 

је хидроизолован. Као заштита хидроизолације постављен је слој шљунка. 
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Дефинисање интервенција: 

Приликом обиласка и прегледа објекта потребно је установити све радове које је 

неопходно извести и које је неопходно обрадити Пројектно-техничком 

документацијом. 

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 се Пројектном документацијом обухвате све врсте радова на 

објекту који би допринели поболјшању енергетске ефикасности, услова 

комфора, безбедности коришћења објекта, смањења емисије углјен диоксида и 

штетних продуката сагоревања. 

У цилју поболјшања 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 

поболјшања енергетске ефикасности како би објекат достигао минимум 

енергетски разред „Ц“. У случају да није могуће обезбедити разред „Ц“, 

неопходно је да се изврши минимално поболјшање од два класна разреда. 

Елаборат енергетске ефикасности мора да садржи варијантна решења и 

економску анализу сваког решења са ценом радова и периодом отплате 

инвестиције. 

Посебну пажњу посветити поболјшању 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 

лјудских 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, погодностима и условима које стоје 

на располагању јавности. Наведене мере уклјучују: 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). 

Елеменати  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 

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 указало на битност одређених ствари. 
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Архитектонско – грађевинске мере 

Пројекат архитектуре треба предвидети следеће архитектонско грађевинске 

радове: 

Израду приступних рампи за особе са сметњама у кретању на свим 

денивелацијама у објекту, а где је то могуће извести. 

Израда надстрешнице изнад колске рампе за хитну помоћ уз Ламелу А. 

Санирање и адаптацију поткровља ламеле Ц и пренаменовање у 

административни део са пратећим садржајем. 

Објекат Ламела А на ктп 1013/1 КО Брус 

Столарија 

Заменити све прозоре са новим прозорима који су опремљени са системом за 

закључавање, са ролетнама у унутрашњој термоизолованој кутији. Планиране 

нове Алуминијумске столарије неопходно је да АЛ рам буде од побољшаних 

вишекоморних профила са термопрекидом за израду фасадних прозора, врата, 

фасадних портала, стаклених преграда и слично. Максимална дозвољена 

проводљивост АЛ профила је 2.3 W/м2К или мање, а проводљивост стакла 1.1 

W/м2К или мање. Стакла треба да буду трострука, унутрашње ниско емисионо, 

пуњено аргоном, ксеноном или криптоном. Оков – сертификован на минимум 

10.000 узатопних отварања, а гума за заптивање је потребно да буде трострука 

ЕПДМ гума. Звучна изолација треба да буде Рw,П = 45 дБ. Обавезно је да 

Пројектант дефинише боју елоксаже у складу са архитектонским решењем у 

Пројектној документацији. 

Описом позиција у пројектној документацији предвидети да се на свим 

прозорима са спољашње стране уграде нове опшивке (солбанци), а са 

унутрашње стране да се поставе клупице – подпрозорске даске. 

Пројектном документацијом предвидети заштиту од прекомерног сунчевог 

зрачења у виду ролетни.или др. 

Обавезно је дефинисати описе столарије, према претходно наведеним 

сугестијама, у Пројектној документацији, који ће бити основ за достављање 

атеста о коефицијенту пролаза топлоте, атеста о водонепропусности и атеста 

звучне изолације на јавној набавци. Поред атеста Извођач даје изјаву којом ће 

гарантовати да ће све бити уграђено у складу са понудом и атесном 

документацијом. Постојећа улазна врата заменити алу профилима одговарајућих 

карактеристика предходно описаних. 

 

Побољшање енергетске ефикасности објеката са додатном решењем 

изолација 

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

мери. Код објеката који су под одређеним режимом заштите, а код којих би 

испуњење захтева енергетске ефикасности било у супротности са условима 

заштите, неопхоодно је користити облоге најсличније постојећем стању, нове 

технологије и знање у обалсти енргетске санације објекта. 

Материјал који се употребљава за енергетску санацију фасаде мора да садржи 

све неопходне сертификате и да је детаљно описан. 

- Камена вуна – топлотна проводљивост 0,04W/м2К или мање 

- Завршна облога – УВ отпорна, паропропусна 

Фасадни систем који се наручује од једног произвођача, неопходно је да 

поседује сертификат на комплетан фасадни склоп.  

Термичка и хидроизолација косог крова и замена покривача 

Заменити кровни покривач. 

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.  

Хидро изолација мора бити технолошки у складу са осталим слојевима крова. 

Хидроизолација мора поседовати сертификат о квалитету материјала, УВ 

отпорности и трајности минималној од 15 година. 

 

Објекат Ламела А,Б,Ц на ктп 1013/1 КО Брус 

 

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 поштује 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. 
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Замену подних облога 

Замену постојећих подних облога новим подним оболгама извршити 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. 

Облога мора да има дефинисан квалитет, отпорност, против клизни фактор, 

отпор на агресиву средину и стале битне податке у односу на тип и намену 

пода. 

Хидротехничке инсталације  

Током радова на објекту пострбно је предвидети адаптацију санитарних чворова. 

Пројектном документацијом предвидети замену постојећих санитарних уређаја, 

монтажу новиог или замену постојећег цевног развода, реконструкцију 

постојећих прикључака на водоводну и канализациону мрежу и све остале 

радове како би се обезбедила трајна и квалитетна инсталација. 

Приликом израде пројектне документације предвидети напајање свих потребних 

точећих места као и прикупљање и евакуацију свих санитарних отпадних вода. 

Предвидети припрему топле санитарне воде, централно или на довојеним 

локацијама. 

Инсталацију водоводне мреже пројектовати у складу са следећим смерницама: 

-  дефинисти начин и врсту прикључка на извор воде /водоводну мрежу / 

бунар..... 

-  дефинисати број прикључака на водоводну мрежу 

-  образложити одлуке у случају избора алтернативних решења 

(резервоар, хидрофор) 

-  дефинисати пројектом постављање и уградњу контролних мерача 

потрошње водоводне мреже 

-  дефинисати начин снабдевања топлом водом (централно, појединачно) 

-  дефинисати тип санитарних предмета и водоводних арматура 

-  дефинисати материјал водовода (ПП цеви, ПЕ цеви, ПВЦ  ) 

-  услове приликом постављања трасе разводне мреже и објекта у 

систему 

-  потребу за типом хидрантске мреже: 

• унутрашњом 

• спољашњом хидрантском мрежом /са подземним/ надземним 

хидрантима 

Инсталацију канализационе мреже пројектовати у складу са следећим 

смерницама: -  дефинисати прикључак на реципијент (канализациона мрежа, 

септичка јама) 

-  дефинисати тип септичке јаме (непропусне, преливне, дренажне) 

-  дефинисати тип санитарних предмета  

-  дефинисати потребе за специјалним објектима (таложнице, пумпе) 

-  дефинисати материјали канализације (ПВЦ цеви, ПЕХД цеви) 
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Пројектном докуменацијом у случају да је потребно, предвидети унутрашњу и 

спољашњу хидрантску мрежу. Квалитет, положај елемената и траса 

хидрантске мреже мора бити у складу са Главним пројектом заштите од 

пожара и важећом законском регулативом. 

Потребно је предвидети и мрежу кишне канализације (хоризонталне и 

вертикалне) као на пр. сливање воде из олука. На овај начин ће се обезбедити 

објекат од продора влаге. 

Елаборат енергетске ефикасности (ЕЕЕ) 

Приликом израде ЕЕЕ неопходно је приказати постојеће стање објекта и 

одредити енергетски разред за то стање. Након тога извршити проверу 

енергетског разреда за новопланирано стање, након интервенције на објекту. 

Потребно је израдити више варијантних решења енергетске санације објекта. За 

свако од решења извршити процену инвестиционе вредности и проверу периода 

повраћаја инвестиције предложеним мерама. 

Приликом планирања варијантних решења применити неку од следећих 

сугестија: 

- користити обновлјиве изворе енергије (пелет, сечка), 

- користити соларне панеле за централну припрему санитарне топле 

воде, 

- користити топлотне пумпе када је то могуће, 

- планирати централни вентилациони систем, 

- плнирати централни сиситем за хлађење, 

- извршити изолацију свих доступних делова омотача, 

- проверити исплативост замене слојева равног крова и поставлјања 

термо изолације, 

- проверити исплативост уклањања подова и поставлјања 

термоизолације, 

- проверити могућност поболјшања ЕЕ применом рефлектујућих 

облога, 

- проверити могућност поболјшања ЕЕ поставлјањем средстава за 

засенчење. 

 

Услов који је неопходно испунити приликом израде ЕЕЕ и планирања радова на 

објекту којима се повећава ЕЕ објекта је постизање класе „Ц“ за цео објекат. У 

случају да је нерационално, испунити услов да објекат поболјша ЕЕ за две класе 

(нпр. из Ф у Д класу). 
Уз постизање Ц класе предвидети као обавезно да се испуне сви критеријуми за 

максималну топлотну проводлјивист свих елемената термичког омотача зграде сходно 

правилнику о ЕЕ Зграда 

Размотрити и показати исплативост мера за сенчење (уградња ролетни или сл), а за 

јавне објекте у здравству и школству размотрити и уградњу комарника на прозоре. 

Током израде ЕЕЕ неопходно је дати минимум три варијантна решења 

енергетске санације објекта и сва три решења коментарисати и упоредити 

финансијски и са стране утрошка енергије и уштеде новца смањењем потребне 

енергије за грејање и хлађење и изменом енергента.  
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Упоређивати радове везане за енергетску санацију са уштедама, као и укупну 

цену радова са уштедама и приказати период отплате планиране инвестиције. 

Како тренутна важећа законска регулатива не захтева деталјност Елабората на 

наведеном нивоу, обавезно је у пројектном задатку за израду пројектне 

документације нагласити захтевани обим Елабората енергетске ефикасности. 

Елаборат потенцијалног отпада са градилишта и Елаборат заштите 

животне средине 

Елаборат потенцијалног отпада са градилишта је саставни део Идејног 

пројекта. Елаборат треба да садржи описе радова и њихову повезаност са 

категоријама материјала (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) за 

предметни објекат. Поред наведеног, елаборат мора да садржи предмер по 

категоријама материјала са описима и процењеним количинама. Елаборатом 

приказати начине поступања са класичним отпадом са градилишта. 

Елаборатом је потребно истакнути сву сумњу у постојање опасног отпада и 

дати смернице за далју проверу и анализу. 

Елабората заштите животне средине је саставни део Пројекта за Извођење и 

који је у складу са свим важећим законским актима за ту област. Овим 

елаборатом се приказује сав материјал према наведеним категоријама и 

потребне активности за безбедно манипулисање тим материјалом. Елаборат 

мора да садржи предмер са тачним количинама материјала према категоријама. 

Поред наведеног потребно је приказати поступке рада, чувања и одлагања 

класичног отпада са градилишта. 

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 осветлјење, сполјно осветлјење 

површина око објекта, напајање фиксних технолошких потрошача, увођење 

резервних извора напајања, реконструкција громобранске инсталације и 

израда допунског уземлјивача, 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 

приклјучак 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 

(обавеза локалне самоуправе). 
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Уколико се установи да је главни енергетски развод доволјног квалитета, исти 

није потребно заменити. Могуће је осавременити ГРО и остале разводне 

ормаре. У случају да главни енергетски развод не задоволјава 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 корисника узети у 

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

мрежа у скоријој будућности нема доволјан капацитет. Предвидети савремене 

материјале према тренутно важећим стандардима. 

Пројектном документацијом обрадити потребу за заменом или поправком 

постојеће инсталације осветлјења и извршити прорачунску проверу 

осветлјености просторија. Препоручује се употреба савремених светилјки 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 осветлјење предвидети у зонама опште намене у 

складу са прописима, одговарајућег времена рада у случају прекида мрежног 

напајања. Предвидети инсталацију противпаничног осветлјења светилјкама са 

сопственим извором напајања. 

Пројектом предвидети замену комплетне постојеће инсталације приклјучница. 

У свим просторима предвидети потребан број општих приклјучница, за 

потребе одржавања. Поред општих, пројектом предвидети и приклјучнице 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 

приклјучница за напајање рачунара у облику модуларних приклјучница или 

парапетног развода. Струјне кругове приклјучница као и слободних извода у 

медицинским и влажним просторима, поред аутоматских прекидача, штитити 

и заштитним уређајима диференцијалне струје.  

За школским објектима основног образовања уколико је потребно предвидети 

приклјучнице са посебном заштитом од директног додира. 

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 управлјање овим инсталацијама. Пожелјно је нове 

термотехничке потрошаче приклјучити на засебан разводни орман.  

Пројектом предвидети ако је потребно нови уземлјивач што треба установити 

испитивањем и мерењем постојећег уземлјивача и инсталацију за заштиту од 

атмосферских пражњења односно громобранску инсталацију.  
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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 : 

- доволјан број приклјучака за интерну компјутерску мрежу у целом 

бојекту, 

- приклјучке 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 приклјучак на сполјну телекомуникациону мрежу, 

место приклјучка и капацитет. 

Концентрацију система предвидети у рек орману опремлјеном 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, сполјни 

периметар објекта, ходнике, холове и комуникацију у самом објекту. 

Систем треба да омогући надгледање снимака са произволјног места у објекту 

или далјинским путем. 

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 јавлјача изабрати према пожарној 

опасности и врсти пожара и ометајућих утицаја који се у простору могу 

јавити. 
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Термотехничке инсталације  

У цилју очувања животне средине, смањења потрошње енергије и повећања 

комфора корисника, препорука је да се предвиди: 

- замена енергента система грејања (прелазак са фосилних горива на 

обновлјиве изворе енергије), 

- увођење соларних панела за централну припрему санитарне топле воде 

(СТВ) у објектима са значајном потрошњом СТВ, 

- поправка, чишћење, испирање и бојење цевне мреже или замена новом, 

- поправка, чишћење, испирање и бојење постојећих радијатора или 

замена новим, 

- поставлјање нових термостатских вентила са термоглавама, 

- замена постојећих пумпи са пумпама са променлјивим протоком воде, 

- поправка или замена опреме, арматуре и цевовода у 

котларници/подстаници, 

- поставлјање вентила за балансирање протока воде, 

- поставлјање калориметара за праћење потрошње по објектима, 

- вентилација и климатизација просторија. 

Приликом израде пројектне документације, пре свега, потребно је извршити 

прорачун потребне енергије за грејање и хлађење објекта и дати захтеве за рад 

система за грејање и хлађење система. 

Пројектом предвидети замену котлова, ефикаснијим на обновлјив извор 

енергије. Предвидети радове који осавремењују и поболјшавају постојећу 

пратећу опрему у котларници/подстаници. 

У случају да је исплативо, предвидети приклјучење на систем далјинског 

грејања. Приликом планирања простора за нову котларницу користити 

постојеће расположиве просторије објекта. У случају да те просторије не 

одговарају намени, планирати изградњу нових у функцији рада котларнице. 

Примењивати савремену и аутоматизовану опрему 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. 

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 променлјивим протоком воде. Предвидети и 

сву осталу пратећу опрему потребну за несметано функционисање, одржавање 

и сервисирање инсталације. Предвидети одговарајуће електрично напајање 

свих елемената опреме. 

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 цилју обезбеђивања 

ефикаснијег рада радијатора које се не мењају, предвидети комплетно 

чишћење истих и испирање целокупне цевне мреже. 
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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.  

За расхладне агрегате предвидети да енергетски показателји буду складу са 

Правилником о енергетској ефикасности зграда. 

 

Форма документације: 

 

Предвиђени радови спадају у санацију, адаптацију и реконструкцију објекта у 

складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи прибавлја се Решење о 

одобрењу за извођење радова. 

Потребно је израдити пројектно-техничку документацију на нивоу: 

1. Идејни пројекат (ИДП) 

2. Пројекта за извођење (ПЗИ) 

Зависно од радова који су планирани на објекту, пројектна документација треба 

да садржи следеће пројекте, обележене на следећи начин и обавезно сложене у 

свеске: 

број 0 - Главна свеска 

број 1 - Архитектура 

број 2 - Конструкција и други грађевински пројекти 

број 3 - Хидротехничке инсталације 

број 4 - Електроенергетске инсталације 

број 5 - Телекомуникационе и сигналне инсталације 

број 6 - Машинске инсталације-термотехничких инсталације 

број 7 - Технологија 

број 9 - Спољно уређење са синхрон-планом инсталација и приклјучака 

број 10 - Припремни радови 

Елаборат енергетске ефикасности (постојеће и новопланирано стање) 

Елаборат заштите од пожара 

Главни пројекат заштите од пожара 

У случају да се планира изградња нових делова објекта, неопходно је 

документацију припремити у свему према Закону о планирању и изградњи и 

прибавити грађевинску дозволу. 

Потребно је да 0-Главна свеска садржи цене за све радове предвиђене 

појединачним деловима пројекта као и свеобухватну рекапитулацију са 

коначном предрачунском ценом коштања свих планираних радова. 

Пројектно-техничком документацијом дати детаљан технички опис постојећег 

стања и попис свих планираних радова на објекту. 

Предмером и предрачуном радова сагледати обим интервенције квалитетно и 

прецизно, што подразумева да предмер и предрачун радова буде деталјан и 

тачан, у цилју елиминисања накнадних радова приликом извођења. 
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 Описом позиција радова датих предмером и предрачуном потребно је прецизно 

дефинисати начин, технологију и обим извођења радова, врсту материјала, 

техничке карактеристике материјала и све 

остале неопходне податке. Пројектом дефинисати све неопходне припремне 

радње које су потребне за несметано извођење планираних радова као и све 

завршне радове који су неопходни за довођење објекта у стање неопходно за 

његово нормално функционисање. Приликом дефинисања позиција радова 

потребно је избегавати фаворизовање одређених произвођача. 

Сви планирани радови дати предмером и предрачуном радова морају бити 

локацијски дефинисани и повезани са графичком документацијом. 

Графичка документација треба да садржи цртеже основа, пресека и изгледа 

објеката, са свим карактеристичним деталјима који су неопходни за извођење 

планираних радова. Неопходно је графичком документацијом приказати 

постојеће стање објекта и новопланирано стање објекта, као и цртеже „руши 

се/зида се“. 

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. Текстом ових смерница прецизиран је 

минимални захтевани квалитет одређених позиција радова који је потребно 

испоштовати. 

Није дозволјено 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 (испоштовати право конкурентности 

тржишта). У случају да пројектант не може да 

опише планирану интервенцију на начин да буду доволјно разумлјиве, 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 ). 

Предмер и предрачун доставити у xлс формату. Лиценце и друге скениране 

материјале (документа) дати као прилог уз пројекат. 
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Законска регулативе 

 

Техничку документацију 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), 

Правилник 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), Закон о 

заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 

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

управлјању отпадом (Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) и 

Правилнику о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. Гласник РС", бр. 

75/2010), 

Правилнику о техничким захтевима безбедности од пожара сполјних зидова 

зграда ("Сл. Гласник РС", бр. 59/16 и 36/17), и осталим законима и 

правилницима који се тичу предметног пројекта. 

 

Рок плаћања не може бити краћи од  90 дана  од дана испостављања уредне 

отпремнице- а потом и фактуре који испоставља понуђач, а којим је потврђена 

испорука документације 

 

Рок израде пројекта и предаје документације   не може бити дужи од 90 дана од 

дана закључења уговора. У рок улазе и дани потребни за поступак обједињене 

процедуре. 

Место испоруке добара  – на адресу наручиоца: 

Дом здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220, Брус 
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IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. И 76. ЗАКОНА 

1.1. 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); 

2) Да он и његов законски заступник 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. 

ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) 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); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 

75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. Закона, и то да поседује: 

1)потребан кадровски капцитет :  

1. - минимум два дипломирани инжењер машинства са лиценцом 330 – 

Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 

технике,  

2. – минимум два дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 350 – 

Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег 

напона,  

3.- минимум двадипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 353 – 

Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система,  
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4. - минимум три дипломирана инжењера архитектуре са лиценцом 300 – 

Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и 

Унутрашњих инсталација водовода и канализације 

5. - минимум два дипломирани инжењер грађевине  са лиценцом 310 – 

Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградоње, 

нискоградње и хидрпградње бр. 310 или 311, 

6. - да има једног дипломираног инжењера архитектуре, грађевине, машинства 

или електротехнике, са важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта 

енергетске ефикасности, бр. 381,  

7. -да има најмање 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера са важећом 

лиценцом ИКС за одговорног пројектанта хидротехничких објеката и 

инсталација водовода и канализације бр. 314,  

 

- да бар један од горе наведених, или други запослени или ангажовани 

дипломирани инжењер поседује лиценце МУП-а Републике Србије, Сектор за 

ванредне ситуације за израду пројеката заштите од пожара, запосленог или 

ангажованог у складу са Законом о раду;  

- да бар један од горе наведених, или други запослени или ангажовани 

дипломирани инжењер поседује лиценце МУП-а Републике Србије, Сектор за 

ванредне ситуације за пројектовање и извођење посебних система и мера 

заштите од пожара, и то: за израду пројеката стабилних система за аутоматску 

детекцију и дојаву пожара и извођење ових система, израду пројеката стабилних 

система за гашење пожара и извођење ових система, пројектовање и извођење 

система за одвођење дима и топлоте, запослени или ангажовани у складу са 

Законом о раду;  

 

Изјава понуђача о ангажовању свих техничких лица са важећом лиценцом 

„одговорни пројектант“ према врсти радова. 
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1) потребан финансијски капацитет: да понуђач у предходне три 

обрачунске године ( 2016,2017,2018) остварио укупан приход у 

минималном износу од 4.500.000,00 динара без ПДВ-а, да није 

пословао са губитком у предходној години, и да у последњих 6 

месеци који предходе месецу у коме је објављен позив за 

подношење понуда, није био у блокади. 

2) Потребан пословни капацитет: 1) да је у периоду од 3 (три) 

година пре објављивања позива за подношење понуда, извршио 

услугу израде следеће техничке документације: 

- пројектно-техничку документацију за санацију, адаптацију или 

реконструкцију минимум једног објекта јавен намене за смештај 

особа минималне квадратуре 6.000 m2, 

- пројектно-техничку документацију за санацију, адаптацију, 

реконструкцију минимум једног објекта јавне намене здравствене 

установе минималне квадратуре 2.000 m2 

2) да понуђач поседује најмање 8 рачунара, минимум 8 оргинална 

софтвера „ Windows“ „или одговарајући“ и да поседује 8 

лиценцирана софтвера Autodesk AutoCAD, 1 оргинални софтвер за 

прорачун конструкције ( Towep, Armcad i sl.), 1 оргинални софтвер 

EnEfCalc 1.0 или „ одговарајући“ за прорачун енергетске 

ефикасности  

            3) да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, 

            4) Да понуђач (односно неко из групе понуђача у случају  пондошења 

заједничке понуде) поседује стандарде ISO 9001 и ISO 14001, OHSAS 

18001/ISO 45001, ISO 27001, ISO 31000, ISO 37001, ISO 50001 

 

 

1.3 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), 

4) Закона. Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске 

капацитете за понуђача. 

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1 тачка 

1),2),4),5) Закона, додатне услове из члана 76. став 3. Закона ( да над њим 

није покренут поступак стечаја или ликвидације) и из члана 76. став2. 

Закона ( услов у погледу финансисјког капацитета). 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

1) Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 

доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 

поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  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 заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за потписивање. 

2) Испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона понуђач доказује 

достављањем следеће документације: 

- Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о 

испуњавању услова за издавање сертификата о енергетским својствима објеката 

високоградње, издато у складу са чланом 20. Правилника о условима, садржини 

и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (''Сл. гласник 

РС'', бр. 69/12). 

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 (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV 

одељак 4.) потписану од стране подизвођача и оверену печатом. 

 

Испуњеност додатних услова у погледу кадровског капацитета за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих 

доказа ( за све тражене инжењере): 

 

-копија важећих  лиценци, 

-копија Потврда ИКС-а чија је лична лиценца приложена и који су 

пријављени у понуди, иста важећа; 

            - доказа о запослењу/ радном ангажовању: 

(за запослене на неодређено или одређено време код понуђача: 

фотокопија уговора о раду, за лица ангажована ван радног односа код 

понуђача копија уговора о ангажовању ( уговор о привремено 

повременим пословима, или други у складу са Законом о раду) 
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Испуњеност додатних услова у погледу финансијског капацитета за учешће 

у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем 

следећих доказа: 

 

- Извештај о бонитету, издат од Агенције за привредне регистре, БОН-ЈН, за 

2016, 2017 и 2018. Годину (за 2018.  годину уместо БОН ЈН се може 

приложити и биланс успека и биланс стања, уколико понуђач још увек није 

добио БОН ЈН са подацима из 2018. године) 

Да није пословао са губитком у претходној години  (провераваће се 

позиције “Пословни приходи” и “Добитак пре опорезивања” из 

сажетог биланса успеха)  и да није био неликвидан у претходних 6 

месеци 

- Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности. 

Испуњеност додатних услова у погледу пословног капацитета за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих 

доказа: 

- Пописна листа (31.12.2018. године) обележавањем маркером тражене 

опреме, за опрему набављену после 31.12.2018 године до дана објављивања 

позива за достављање ове понуде, доставити копију рачуна о плаћеној 

опреми. 

- Фотокопија лиценце софтвера или потврда која доказује постојање 

лиценцираног софтвера или фотокопија рачуна, 

- Потврда изведених  предметних радова оверена од стране Наручиоца-

Инвеститора на обрасцу слободне форме. 

 - Копије тражних сертификата „или одговарајућих“. 

 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим додатног услова из тачке 

1.2. подтачка 4), који је предвиђен и одредбама  члана 76. став 3. Закона и услова 

из члана 76. став 2. у погледу потребног финансијксог капацитета. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођачи не могу 

допуњавати потребне кадровске капацитете за понуђача. 

  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 на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

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

интернет страницама надлежних органа. 

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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 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  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набаве услуга- израда пројектно-техничке 

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

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) 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; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која 

је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатни услов и то да над њим није покренут 

стечај или ликвидација. 

 

 

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.  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  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуга – израде пројектно-техничке 

докуемнтације- ламела Б,Ц, број 7/19, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

 

1.Подизвођач  је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2.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; 

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

у време објаве позива за подношење понуде; 

4.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); 

5.Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 

је ималац права интелектуалне својине; 

 

 

 

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 МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

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: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220 

Брус, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга- израда пројектно-

техничке документације, ЈНМВ бр.7/19 – НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

07.05.2019.године до 11:00 часова. 

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

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 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 и неће се узети у разматрање, већ ће 

неотворена бити враћена понуђачу. 

Отварање понуда: 07.05.2019. gодине у 12:00 часова у Дому здравља Брус, 

aминистрација, канцеларија помоћника директора 1.спрат. 

Понуда мора да садржи ( уредно попуњене и оверене) следеће обрасце: 

- Образац понуде  – поглављеVI  

- Образац структуре цена са упутством о попуњавању- поглавље VII 

- Образац Изјаве о испуњености услова – поглавље IV  

- Образац Изјаве о независној понуди – поглавље X 

- Модел уговора – поглављеVIII 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 

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

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате 

у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава 

под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, 

Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани 

и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се 

понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 

заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3.ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована у партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

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: Дом здравља 

Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220 Брус,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга- израда пројектно-техничке 

документације, ЈНМВ бр.7/19 –  НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга- израда пројектно-техничке 

докуемнтације , ЈНМВ бр.7/19 – НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга- израда пројектно-техничке 

документације, ЈНМВ бр.7/19 – НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга- израда пројектно-

техничке докумената, ЈНМВ бр.7/19 – 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. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 

81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања не може бити краћи од  90 дана  од дана испостављања уредне 

отпремнице- а потом и фактуре који испоставља понуђач, а којим је потврђена 

испорука документације. Услов за доставу фактуре је потврда од стране 

комисије Наручиоца да је пројекта документација у складу са захтевима 

Наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

9.2. Захтев у погледу рока израде документације 

 

Рок израде пројекта и предаје документације   не може бити дужи од 90 дана од 

дана закључења уговора. У рок улазе и дани потребни за поступак обједињене 

процедуре. 

Место испоруке добара  – на адресу наручиоца: 

Дом здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220, Брус 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 ДА БУДЕ 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. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке,  трошкови испоруке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 

да тај део одвојено искаже у динарима.  
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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 

финансија и привреде. 

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

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине. 

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

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу Дом 

здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220 Брус, електронске поште на e-

mail: pravnadzbrus@gmail.com или факсом на број 037/826-657 тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.        

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева задодатним 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 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 

бр. 7/19. 

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. 
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14. 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 (члан 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.  

 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

 

Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“. 

Елементи критеријума за бодовање: 

1. Понуђена цена ........................................................60 бодова 

2. Рок извршења..........................................................40 бодова 

 

1. Понуђена цена се бодује на следећи начин: 

Понуђач са најнижом понуђеном ценом без  ПДВ-а, добија максимални број 

бодова - 60 бодова, а остали понуђачи  се оцењују на основу следеће формуле: 

Бцена = Цмин/Цпон X60 

Бцена –Број бодова за критеријум цена 

Цмин –Најмања цена, 

Цпон  -Понуђена цена, 
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2. Рок за извршење се пондерише на следећи начин: 

Укупан број дана за израду пројектно техничка документација за реконструкцију 

болнице, не сме да буде дужи од 90 дана. У рок улазе дани потребни за поступак 

обједињене процедуре.  

При пондерисању ове ставке примењује се математичка метода релативног 

односа рока извршења и бодова, где се понуди са најкраћим роком додељује 

максималан број бодова који износи 40, а свим осталим понудама број бодова се 

израчунава према формули:  

Брок=Рмин/Рпон X40 

Брок–Број пондера за критеријум рока 

Рмин –Најмањи рок 

Рпон  -Понуђен рок 

 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исти број бодова при пондерисању, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 

израде документације. У случају истог  рока, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољније биће изабрана 

понуда понуђача која је прва пристигла на писарницу наручиоца. 

 

 

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.  

(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

  

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. 
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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, 

електронском поштом на e-mail: pravnadzbrus@gmail.com, факсом на број 

037/826-657 или препорученом пошиљком са повратницом. 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 3 

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 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 

од 60.000,00 динара (број рачуна: 840- 30678845-06 , шифру плаћања: 153 или 

253, позив на број: подаци о броју или ознаци јацне 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, назив уплатиоца, односно подносиоца ззп за којег је 

извршена уплата таксе).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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20. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 1. Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја 

о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. 3ЈН. 

 2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 

који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 

престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

 3. Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 

образложити, објавити на порталу јавних набавки  и доставити понуђачима у 

року од три дана од дана доношења одлуке. 

 4. Наручилац је дужан у року од пет дана од дана коначности одлуке о 

обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка 

јавне набавке, на Порталу јавних набавки. 

 5. Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке 

одлучи о трошковима припремања понуде из члана 88. ст. 3. 3ЈН. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 5 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. 

 

22. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне 3 (три) године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 

да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (уколико су исти 

захтевани конкурсном документацијом) 

3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

4) понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног конкурсном 

документацијом, 

5) понуђени рок плаћања је краћи од прописаног конкурсном 

документацијом, 

6) понуђени рок пружања услуга је краћи од прописаног конкурсном 

документацијом 

       7)  у другим случајевима предвиђеним Законом 
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20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем 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- OБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга - 

израда пројектно-техничке документације - ламела Б,Ц, ЈНМВ број 7/19 

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) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  c) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Датум                                                                                  Потпис понуђача 

_________________                                                      _______________________ 
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ/ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди/ 

подизвођача 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди/подизвођача 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди/ 

подизвођача 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 
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. 

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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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 
- израда пројектно-техничке документације- ламела Б,Ц 
 

Цена пројектне документације   Износ у динарима: 

Цена без ПДВ-а  

_____________ динара 

Обрачунати  ПДВ (____%) 

 
 

_____________ динара 

Укупна цена са ПДВ-ом  

___________________________ динара 

 

- Рок и начин плаћања: _________________________________________ 

 

 

- Место испоруке пројекто техничке документације :  

           Дом здравља Брус, Краља Петра I бр.9, 37220 Брус 

 

- Рок важења понуда: _____ дана од дана отварања понуде 

 

- Рок извршења  ( израде пројектно-техничке документације и обједињене 

процедуре) _______ од дана потписивања уговора  

 

 

 
 

 
 
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. Понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ О 

ПОПУЊАВАЊУ 
 

 

 

 

Предмет набавке: израда пројектно-техничке документације - ламела Б,Ц 

 

 

 

Укупна вредност 

   без ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а Укупни износ  

ПДВ-а  

 

Укупна вредност са 

         ПДВ-ом 

Остали 

трошкови 

1 2 3 4 5 

 

 

 

    

 

 

 

УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ: 

- У колони 1 уписати укупну вредност за понуђену партију без ПДВ-а 

- У колону 2 уписати стопу ПДВ-а за понуђена добра 

- У колону 3 упистаи укупан износ ПДВ-а за понуђена добра 

- У колону 4 уписати укупну вредност понуђених добара са ПДВ-ом 

- У колони 5 уписати евентуално остале трошкове. 

 

 

 

 

   Датум                                              М.П.                                          Понуђач 

________________                                                                  _______________                    
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VIII - МОДЕЛ УГОВОРА 
израда  пројектно-техничке документације - ламела Б,Ц 

 

 

 Закључен између: 

1.Дома здравља Брус, са седиштем у Брусу, ул. Краља Петра I бр.9, ПИБ 

101138818, МАТ. БР.17254197, кога заступа директор др Миломир Петровић  

 ( у даљем тексту: Наручилац услуга) 

2. _______________________________________________, са седиштем у 

______________________,улица _______________________, ПИБ 

_______________________, мат.бр. ___________________________, кога 

заступа ________________________________( у даљем тексту : Извршилац),  

са понуђачима из групе понуђача / са подизвођачима ( заокружити) 

    а) ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

    б) ________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________ 

Основ уговора: ЈНМВ бр.7/19- услуга израда пројектно-техничке докуемнтације- 

ламела Б,Ц 

Број и датум одлуке о додели уговора : број __________ од ____________ године 

( попуњава наручилац) 

Понуда изабраног понуђача број _________ од ____________ године 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза између 

уговорних страна у вези израде пројектно-техничке документације - ламела Б,Ц. 

 

Члан 2. 

Извршилац услуга је дужан да послове из члана 1. овог уговора изведе својим 

средствима и својом кадровским капацитетеом , у складу  пројектним задатком 

Наручиоца, као и важећим прописима и стнадрадима за ову врсту посла. 
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Садржај и ниво обраде пројкетне документације треба у свему да буду према 

важећем Закону о планирању и изградњи, подзаконским актима и свим осталим 

позитивним прописима који се односе на објекте из ове области, као и изабраној 

понуди понуђача број __________ од __________. године. 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују цену за вршење услуга из предмета овог Уговора у 

износу од  __________________динара без ПДВ-а 

(словима:_______________________________________________________),  

односно ________________________динара са ПДВ-ом 

(словима:_____________________________________) и не може се повећавати. 

 Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује 

сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих позитивних 

одредаба Закона о рачуноводству и ревизији ("Сл. Гласник РС" бр. 

62/13,30/2018) као и других прописа који ову област уређују. 

 

Члан 4. 

 Наручилац се обавезује да плати извршене услуге на рачун Извршиоца 

број _________________________који се води код банке________________ у 

року од ________  (___________________) дана од дана пријема исправно испостављене  

фактуре. 

Члан 5. 

Извршилац услуга се обавезује да послове из овог уговора изврши у року од 

_____________ од дана закључења истог. У рок улазе и дани потребни за 

поступак обједињене процедуре. 

Извршилац услуге је дужан да у случају потребе за продужењем рока за 

извршење овог уговора, упути Наручиоца писани захтев са детаљним 

образложењем и то најкасније 8 дана пре истека уговореног рока, како би се 

размотрила оправданост захтева и у случају сагласности, уговорени рок 

продужио закључењем анекса овог уговора. 

 

Члан 6. 

Уколико  Извршиоц не испуни своје обавезе или у уговореном року не 

обави услуге из члана 2. овог Уговора, према потребама Наручиоца, обавезан је 

да за сваки дан закашњења плати  Наручиоцу на име уговорне казне износ од 

0,5% од цене услуге. 

 Уколико укупна висина уговорне казне коју по основу из претходног 

става Извршиоц плаћа Наручиоцу пређе 10% од укупне вредности фактурисане 

услуге, Уговор се сматра раскинутим. 

Члан 7. 

Ако се приликом техничке контроле пројекта установи да пројекат има 

очигледне мане, грешке или недостатке, такве мане ће се записнички 

констатовати.Извршиоц такве недостатке мора отклонити најкасније у року од 5  

дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

_________________________________________________________________  
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Члан 8. 

 За  извршење  услуга наведених у чл.2. овог уговора наручилац се 

обавезује  да извршиоцу обезбеди  несметан приступ у раду на терену као и сву 

расположиву документацију потребну за правилно извршење јавне набавке. 

 

Члан 9. 

   Извршилац се обавезује да услуге изведе у складу са позитивним 

законским прописима који регулишу ову област, правилима струке и 

професионалном  одговорношћу, на начин да сви делови документације буду 

међусобно усаглашени, уз поштовање интереса Наручиоца у свакој фази 

извршења овог уговора. 

Пре предаје пројекта Извршилац је дужан да уколико то наручилац захтева, 

изврши претходну презентацију комплетног пројекта. 

 

Члан 10. 

Извршилац услуге се обавезује да без писане саглласности Наручиоца неће 

током рада објављивати, нити чинити доступним трећим лицима документацију 

и податке на пословима који су предмет овог уговора, било у целини било у 

деловима. 

Члан 11. 

Уговорне стране могу бити ослобођене одговорности у одређеним случајевима 

које су наступиле независно од њихове воље, а које ни пажљива страна не би 

могла избећи нити отклонити њихове последице, а настале су после закључења 

овог уговора и спречавају његово извршење у целеини или делимично. 

Члан 12. 

Комуникација између Наручиоца и Извршиоца услуге обављаће се у писаној 

форми, у складу са чланом 20. Закоан о јавним набавкама.  

Члан 13. 

     Свака од уговорних страна има право на раскид уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране, уз отказни рок од 8 ( 

осам) дана рачунајући од дана достављања писменог обавештења о 

једностарном раскиду овог уговора. 

_________________________________________________________________  

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

 израда пројектно-техничке документације - ламела Б,Ц 

 

ЈНМВ бр.7/19 

Стр 42 од 45 

 



    

Члан 14. 

 

  За све што није  регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

 

 Уговорне стране су сагласне  да евентуалне  спорове  који проистекну из 

овог уговора реше споразумно, а уколико до споразума не дође, исти ће се 

решавати пред надлежним судом-  

 

Члан 16. 

 

 Овај уговор ступа на снагу  даном потписивања истог од стране обе 

уговорне стране и траје до испоруке предмета уговора. 

 

Члан 17. 

 

 Овај уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветна примерка, од којих свакој 

уговорној страни припада по 2 (два) примерка. 

 

 

               ИЗВРШИЛАЦ                                                                  НАРУЧИЛАЦ 

_________________________                                                   __________________ 

                                                                       

                

 

Напоменa: Oвај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем. Aко понуђач без оправданих разлога одбије 

да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,наручилац 

ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
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IX- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 

понуђач________________________________ [навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

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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X- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 

ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, 

_______________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

у поступку јавне набавке услуга- израда пројектно-техничке документације - 

ламела Б,Ц,  ЈНМВ бр.7/19,  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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