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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

    Наручилац:                          Општинска управа општине Петровац на Млави 

    Адреса:                                 ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави  

    Интернет страница:             www.petrovacnamlavi.rs.    

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Одлуком о покретању поступка бр. 
404-118/2019-03-1. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 46/2019 су – Услуге – Израда пројекта болнице  
4. Циљ поступка 

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

5. Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 

6. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Марина Бачкић,  

 Е - mail адреса (или број факса): marina@petrovacnamlavi 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 46/2019. године су – Услуге - Израда пројекта болнице, у 
општем речнику набавке означена под ознаком: 71320000 – услуге техничког пројектовања   
2.Партије 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ 

ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА 
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ 

Општи подаци: 
Објекат:                          Општа болница Петровацна Млави 
Локација:Петровац на Млави, Улица Моравска бр.2 
Врста радова:Санација, адаптација и реконструкција објеката у склопу Опште болнице у 
Петровцу на Млави  
За потребе Опште болнице у Петровцу на Млави потребно је урадити пројектно техничку 
документацију реконструкцију,адаптацију и санацију за следеће објекте: 

1. Грудно одељење 
2. Партерно уређење комплекса Опште болнице 
3. Реконструкција спољне водоводне, канализационе, хидрантске, електроенергетске  и 

топловодне мреже у оквиру дворишта Опште болнице 
У циљу побољшања енергетске ефикасности објеката јавне намене потребно је израдити 
Елаборат енергетске ефикасности постојећег стања и Елаборат ново- планираног стања. 
Препоручује се предлагање мера побољшања енергетске ефикасности како би објекат 
достигао минимум енергетски разред „Ц“. У случају објеката код којих је неопходно 
сачувати изглед објекта у целини, користити нове технологије и знање у обалaсти 
енергетске санације објекта 
Грудно одељење 
Санација приземља и првог спрата 

1. Пројектом предвидети адаптацијупостојећегсанитарногчворазаособље и 
оспособљавањеједнепросторијезадругисанитарничворзакорисникеодељења, 
прилагођенособамасаинвалидитетом, као и адаптацијуи измештање чајнекухиње; 

2. Пројектом предвидети централну вентилацију за све санитарне чворове у болесничким 
собама; 

3. Пројектом предвидети заменупостојећестоларије.  
Потребно је извршити комплетну замену постојеће ПВЦ столаријеновом(постојећа није 
стара, али је у веома лошем стању, прозори не дихтују, оков је дотрајао).Величина, 
положај, функционалност, изглед и број прозора остају као постојећи. 
За израду нових ПВЦ елемената треба предвидети квалитетне материјале, профиле, 
начин израде и уградње у складу са пројектом побољшања енергетске ефикасности; 

4. Пројектом предвидети набавку и постављање громобранских инсталација на згради, 
набавку и постављање инсталација за аутоматску детекцију дојаве пожара; 

5. Потребно је предвидети постављање термоизолационе фасаде на свим фасадним 
зидовима (зидови немају никакву термоизолацију); 

6. Предвидети израду епоксидних подова на делу приземља и првог спрата; 
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7. Предвидети уградњу лифта, због транспорта тежих боласника на први и други спрат; 
8. Молерско-фарбарски радови фасадних и унутрашњих зидова на на објекту. 
9. Предвидети реконструкцију кровне конструкције и дела кровног покривача на објекту, као 

и постављање одговарајућих соларних фотонапонски панела  уколико се прорачунима 
утврди оправданост постављања истих. 

10. Лимарски радови – предвидети израду олучних хоризонтала и вертикала ради одвода 
атмосферских вода са кровних површина. 
Други спрат грудног одељења 

1. Пројектом предвидети израду водоводних, канализационих и електро 
инсталација,сапостављањемпротивпаничнерасвете, набавку и постављање инсталација 
за аутоматску детекцију дојаве пожара; 

2. Предвидети израду инсталација централног грејања и инсталацију медицинских гасова; 
3. Потребно је предвидети постављање термоизолационе фасаде на свим фасадним 

зидовима (зидови немају никакву термоизолацију); 
4.  Предвидети израду епоксидних подова, малтерисање, обраду зидова и плафона, 

степеништа; 
5. Пројектом предвидети израдусанитарнихчворова са одговарајућом вентилацијом; 
6. Предвидети набавку и постављање спољне и унутрашње столарије. 

 
Партерно уређење комплекса Опште болнице 

1. Пројектом предвидети поправку и пресвлачење прилазних стаза и рампи у болничком 

дворишту, реконструкцију ограде и улазних капија, постављање одговарајуће расвете и 

изградњу топле везе између објеката. 
Реконструкција спољне водоводне, канализационе, хидрантске и топловодне мреже 
у оквиру дворишта Опште болнице 

1. Пројектом предвидети комплетну замену дотрајале спољне водоводне, канализационе, 
хидрантске, електроенергетске  и топловодне мреже у оквиру дворишта Опште болнице. 
 

Заштита животне средине 
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, 14/2016, 76/2018, 
95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), Закону о управљању отпадом (Сл. гласник РС", 
br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) 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 процесу 
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 отпадом.  
Пројектом дефинисати елементе који су:  
- класичан отпад који се вози на стандардну депонију,  



Конкурсна документација за ЈНМВ број 46/2019 - Услуге - Израда пројекта болнице  
страна 6 од 53 

 

- потенцијална сировина за рециклажу,  
- материјал који се може користити за поновну употребу,  
- материјал који се класификује као опасан отпад. 
 

Квалитет материјала 
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.  
Пројектна решења усагласити са условима и сагласностима надлежних јавних предузећа. 
 
Пројектно техничка документација треба да садржи: 
Идејни пројекат (ИДП) реконструкције,санације и адаптације и  
Пројекат за извођење (ПЗИ) за објекте у оквиру Опште болнице: 

1. Грудно одељење 
2. Партерно уређење комплекса Опште болнице 
3. Реконструкција спољне водоводне, канализационе и топловодне мреже у оквиру 

дворишта Опште болнице 
За објекат - Грудно одељење 
Потребно је доставити: 

1) Свеска 0–Главна свеска  
2) Свеска 1–Пројекат архитектуре 
3) Свеска 2–Пројекат конструкције  
4) Свеска 3–Пројекат хидротехничких инсталаација  
5) Свеска 4-Пројекат електроенергетских инсталација  
6) Свеска 5– Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација  
7) Свеска 6.1–Пројекат машинских инсталација - Пројекат термотехничких инсталација 
8) Свеска 6.2 - Пројекат лифтова 
9) Свеска 7–Пројекат технологије 
10) Елаборат енергетске ефиканости (постојеће и новопројектованостање) 
11) Елаборат заштите животне средине 
12) План управљања отпадом  
13) Елаборат заштите од пожара  
14) Главни пројекат заштите од пожара  
15) Пројектовање соларне фотонапонске електране за сопствену потрошњу на крову 

За Пројекат партерног уређења комплекса Опште болнице и реконструкцију спољне 
водоводне, канализационе, хидрантске и топловодне мреже у оквиру дворишта 
Опште болнице, потребно је доставити: 
Свеска 9 - Пројекат партерног уређења комплекса Опште болнице 
     са синхрон планом инсталација и прикључака 
Свеска 3 - Пројекат хидротехничких инсталација (водоводна, канализациона, хидрантска 
мрежа) 
Свеска 6 –Пројекат машинских инсталација (топловодна мрежа) 
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Дефинисање интервенција на објекту:  
Приликом обиласка и прегледа објекта 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 кји 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 
Приликом радова на овој позицији неопходно је предвидети замену столарије, комплетно 
са солбанцима, потпрозорским клупама и засенчењем. Потребно је прецизно дефинисати 
начин уградње, карактеристике као и максимално дозвољену вредност коефицијента 
пролаза топлоте како за стакло прозора, тако и за профил прозора. 
Постојећу фасадну столарију могуће је заменити новом, све у зависности од 
архитектонског решења које даје Пројектант, а све у складу са постизањем енергетских 
својстава објекта и поштовања неопходних услова комфора, ваздушног комфора, 
топлотног комфора, светлосног комфора, звучног комфора. 
Зависно од архитектонског решења прозори могу бити од ПВЦ-а, дрвета, алуминијума или 
комбинација неких материјала. Пројектном документацијом неопходно је дефиниасти 
минималне карактеристике  за новопланирану столарију, и то: 
 

• У случају планиране нове ПВЦ столарије неопходно је да рам буде са вишекоморним 
профилом за израду фасадних прозора и врата минималне дебљине профила 70mm. 
Проводљивост ПВЦ профилаје неопходно да буде 1.3 W/m2K или мање, а стакла 1.1 
W/m2K или мање. Стакло је потребно да буде двоструко, унутрашње ниско емисионо. 
ПВЦ профил несме бити од рециклираног материјала, нити да садржи олово. Оков 
сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања према, а гума за заптивање је 
потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Пуњење је неопходно да буде аргоном. Потребно 
је да ојачање профила буде челично, минималне дебљине 1,5мм, или од материјала који 
је ојачано влакнима који чине профил изузетно стабилним. Звучна изолација треба да 
буде Rw,P = 45 dB. Обавезно је да Пројектант дефинише боју  у складу са архитектонским 
решењем у Пројектној документацији. 
 

• У случају 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/m2K или мање, а проводљивост стакла 1.1 W/m2K 
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 
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буде Rw,P = 45 dB. Обавезно је да Пројектант дефинише боју елоксаже у складу са 
архитектонским решењем у Пројектној документацији. 
 

• У случају планиране нове Дрвене столарије неопходно је да дрвени рам буде  од 
квалитетног дрвета, тврдоћа дрвета ≤ 4,0 HBS 10/100 по Бринелу према SRPS ЕN 
1534:2012 или ≥ 50 N/mm2 по Јанки према ASTM D 1037-7. Влажност дрвета  максимална 
влажност уграђеног дрвета 10±2% 
Максимална дозвољена проводљивост профила је 1.5 W/m2K или мање, а проводљивост 
стакла 1.1 W/m2K 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 Rw,P = 45 dB.  
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 
венецијанера, ролетни или слично. 
 Обавезно је дефинисати описе столарије, према предходно 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. 
- Термичку изолацију фасадних зидова 
Ускладити са Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних 
зидова зграда (Сл.гл. РС 59/16 и 36/17). 
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. 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/m2K или мање 
- Завршна облога – УВ отпорна, паропропусна 

Фасадни систем који се наручује од једног произвођача, неопходно је да поседује 
сертификат на комплетан фасадни склоп.  
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-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.  
Термичку изолацију равног крова извести или екструдираним полистиреном ("XPS"). 
дебљине према ЕЕЕ. У случају да је технички изводљиво и квалитетно изолацију је 
могуће поставити преко постојећих слојева равног крова, након уклањања завршног слоја 
шљунка (ако постоји). У случају да је такво решење неквалитетно уклонити све слојеве до 
постојеће конструкције и предвидети све неопходне слојеве како би се извршило 
квалитетно термичко и хидро изоловање равног крова. Приликом описа радова обратити 
пажњу да се обезбеди исушивање слојева постојећег крова.  
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. 
-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. 
-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. 
-Архитектноско грађевински радови у машинским просторијама 
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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  
Током радова на објекту постребно је предвидети адаптацију санитарних чворова. 
Пројектном документацијом предвидети замену постојећих санитарних уређаја (ако је 
потребно), 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 (PP цеви, PЕ цеви, PVC  ) 
-  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) 
 
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. 
Пројектном докуменацијом у случају да је потребно, предвидети дренажни систем којим се 
прикупља вишак површинске воде из терена. 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. 
Побољшање приступачности објекта 
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Приликом израде пројектне документације потребно је посветити пажњу побољшању 
конфора и повећању приступачности објекта. Користити 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). 
 Елеменати просторне приступачности 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  
 
Циљ интервенција је омогућити несметану хоризонталну и вертикалну комуникацију свих 
особа у што већем делу објекта. Током израде Пројектне документације извршити 
унапређење приступачности планирањем потребних рампи, лифтова и платформи, новим 
тоалетима, интерфонима, огласним табалама… 
 
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 обновљиве изворe енергијe (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 постављања термо изолације, 
- проверити исплативост уклањања подова и постављања термоизолације, 
- проверити могућност побољшања ЕЕ применом рефлектујућих облога, 
- проверити могућност побољшања ЕЕ постављањем 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 побољша 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 проводљивист 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. 
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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. 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 детаљност 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 даљу 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 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 
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документације обавезно прибавити сагласност надлежне електродистрибуције (обавеза 
локалне самоуправе). 
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 корисника 
узети у обзир и планиране потребе, како се не би дошло у ситуацију да ново изведена 
мрежа у скоријој будућности нема довољан капацитет. Предвидети савремене материјале 
према тренутно важећим стандардима. 
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.  
За школским објектима основног образовања уколико је потребно предвидети 
прикључнице 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 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. 
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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. 
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 
даљинским 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 
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 централну припрему санитарне топле воде (СТВ) у 
објектима са значајном потрошњом СТВ, 
- поправка, чишћење, испирање и бојење цевне мреже или замена новом, 
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- 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 
потребне енергије за грејање и хлађење објекта и дати захтеве за рад система за грејање 
и хлађење система. 
Пројектом предвидети замену котлова, ефикаснијим на обновљив извор енергије. 
Предвидети радове који осавремењују и побољшавају постојећу пратећу опрему у 
котларници/подстаници. 
У случају да је исплативо, предвидети прикључење на систем даљинског 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 
променљивим 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 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.  
За расхладне агрегате предвидети да енергетски показатељи буду складу са 
Правилником о енергетској ефикасности зграда. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђачкоји испуњава обавезне 
условеза учешће у поступку јавненабавке дефинисане чл.75.став1. Закона, и то: 

Услов бр. 1:Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 

Доказ:  

За правна лица: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда. 

За предузетнике:  

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

Услов бр. 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. 

Доказ:  

За 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;  

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно 
је поред уверења Основног суда доставити иуверење Вишег суда на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита. 
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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. 

За предузетнике и физичка лица: 

1) 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 сме бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Услов бр. 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; 

Доказ: Уверење  Пореске  управе  Министарсва  финансија  да је  измирио  доспеле  
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Услов бр. 4: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: 

• Да има важеће овлашћење  надлежног органа за обављање делатности из 
области заштите од пожара. 

• Да понуђач има Решење Министарства грађевинарства,саобраћаја и 
инфраструктуре да испуњава услове за издавање сертификата о енергетским својствима 
објеката високоградње. 

•  
Доказ: 

• Важеће овлашћење Министарства унутрашњих послова за израду главног 
пројектазаштите од пожара лиценца А,у складу са Законом о заштити од пожара („СЛ. Гласник 
РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), Решење Министарства унутрашњих 
послова – сектора за ванредне ситуације – Копија и  

• Важеће овлашћење Министарства унутрашњих послова за израду пројекта 
заштите од пожара – посебни системи лиценце : Б1,Б2 и Б6, у складу са Законом о заштити од 
пожара ( „Сл.Гласник РС“ бр 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. Закони), Решење 
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Министарства унутрашњих послова – сектора за ванредне ситуације – Копија  
• Важеће овлашћење Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре за издавање сертификата о енергетским својствима објеката високоградње.- 
енергетских пасоша у складу са Правилником о условима,садржини и начину издавања 
сертификата о енергетским својствима зграда („Сл.гласник рс“ бр. 69/2012, 44/2018 - др.закон) 

 

Услов бр. 5: У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач у 
поступку јавне набавке мора изричито да наведе да је поштовао обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуда. 

Доказ: Изјава понуђача. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Законао јавним 
набавкама, и то: 

Услов бр. 1: Да располаже довољним финансијским капацитетом. 

• Да је у претходне три обрачунске године (2015,2016и2017 и ако има 2018) остварио 
годишње пословне приходе у минималном износу од 20.000.000,00 динара укупно за све 
године 
• Да понуђач у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 
јавних набавки објављен Позив за подношење понуда нема евидентиране дане 
блокаде 
• да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни 
стечајни поступак(чл. 76. ст. 3. Закона); 
Доказ: 

• Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за 
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс 
стања и биланс успеха за претходне триобрачунске године, показатеље за оцену 
бонитета за претходне триобрачунске године ( 2015, 2016 и 2017и ако има 2018).Уколико 
Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018 
годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. 

• Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности 
у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 
објављен  Позив  за  подношење  понуда,  понуђач  је  дужан  да  достави  Потврду 
Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме 
је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 

• Изјава понуђачакојом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да над њим није покренут поступак стечаја или 
ликвидације,односно претходни стечајни поступак. Уколико понуду подноси група 
понуђача, сваки понуђач из групе понуђачамора да достави поменуту изјаву. 
 

Услов бр. 2: Да располаже довољним кадровским капацитетом. 

Да понуђач за све време трајања уговора о јавној набавци има најмање 10 (десет)стално 
запосленихлицау складу са Законом о раду, а минимум са следећим квалификацијама: 
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- двадипломирана инжењера архитектуре са лиценцом одговорног пројектанта 
300  

- два дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом одговорног пројектанта 
310  

- један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом одговорног пројектанта 
313 или 314  

- један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом одговорног пројектанта 
315 

- један дипломирани машински инжењер са лиценцом одговорног пројектанта 330  
- један дипломирани машински инжењер са лиценцом одговорног пројектанта 333  
- један дипломирани електро инжењер са лиценцом одговорног пројектанта 350  
- један дипломирани електро инжењер са лиценцом одговорног пројектанта 352  
- један дипломирани електро инжењер са лиценцом одговорног пројектанта 353  
- један технолог за пројектовање објеката са медицинском наменом (болница, 

здравствених центара, домова здравља, рехабилитационих центара, центара изврсности или 
слично) 
Технолог мора да: 

- буде дипломирани инжењер архитектуре или неке сродне струке, као и да  
- поседује референце за најмање три технолошка пројекта реконструкције 

постојећих или изградње нових медицинских објеката у Србији, у којима је учествовао(ла) 
током последње четири године (дозвољено је да пројекти буду у току). 

- Потребно је да ово лице у потпуности буд на располагању менаџменту болнице 
ради неопходног усаглашавања вазних за предвиђене пренамене просторија и одељења 

- један дипломирани инжењер са лиценцом 381. 
- Најмање 1 лице са лиценцом(уверењем од МУП-а о положеном стручном испиту 

и лиценце из области заштите од пожара) типа А за израду пројеката заштите од пожара,у складу 
са законом о заштити од пожара (СЛ. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и 
важећим Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења 
за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система заштите од пожара ( Сл.Гласник 
РС“ бр 21/12 и 87/13.) 

- Најмање по једно лице са лиценцама (уверењем од МУП-а о положеном 
стручном испиту и лиценце из области посебних система заштите од пожара) Тип B1,B2и B6 за 
израду пројеката посебних система заштите од пожара и носиоцем личних лиценци инжењерске 
коморе,у складу са Законом о заштити од пожара( СЛ. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 
87/2018 - др. закони) и  важећим Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање 
лиценци овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система заштите од 
пожара ( Сл. ГласникРС, бр. 21/12 и 87/13). 

Доказ: 

• Уговори о раду и фотокопије личних лиценци са потврдом Инжењерске коморе 
Србије да је носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда 
части издата лиценца није одузета (потврда о важности лиценце).  

• Копија наведених лиценци МУП-а. 
• Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, ППП-ПД 

пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење обележеним именима 
и презименима за лица тражена конкурсном документацијом, оверену печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача. -фотокопија обрасца М-3А, односно М-А за сваког наведеног 
запосленог или други одговарајући образац или уверење, потврда и сл. који пружа доказ о 
пријави, одјави на обавезно социјално осигурање. - За запослене по било ком основу 
доставити: Уговор о привременим и повременим пословима, Уговор о делу или Уговор о 
допунском раду. - За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце 
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издате од Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце, односно копију лиценце 
издате од стране Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације.  

• Потврда за референце за одговорног пројектанта - (образац ХV) 
 
Услов бр.3: Пословни капацитет 

А) Да је у последње четири године понуђач вршио услугу пројектовања на објектима 
изградње, реконструкције,адаптације или санацијеу најмање две здравствене установе 
(дом здравља,болница,институт,клинички центар...) на територији Републике Србије. 

Б) Да је у последње четири године понуђач израдио Елаборат о енергетској ефикасности 
за објекте који у укупној бруто развијеној грађевинској површини нису мањи од 10.000 
квадратних метара. 

Доказ:  

• Референтна листа образац број ХIII,Потврде наручиоца о извршеној услузи образац 
број ХIV,Уговори - копије о извршеним услугама који су уписани у референт листу, 
фотокопије записника о примопредаји пројектно-техничке документације  

 
Услов бр.4:Технички капацитет 

Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом. Понуђач мора да располаже са 
најмање: 

• 5 лиценцираних софтвера за израду графичке документације платформе Cad 
(AutoCad) или слично 

• 1 лиценцираним софтвером за прорачуне Тоwер или слично 
• 2 лиценце софтвера за прорачуне према стандарду SRPS EN12831 и 1 лиценца 

софтвера за прорачун системаклиматизације, грејања, хлађења и вентилације (уколико 
један софтвер који понуђач поседује може да врши прорачуне и према стандарду SRPS 
EN12831 и прорачун системаклиматизације, грејања, хлађења и вентилације, наручилац ће 
то прихватити као валидно)  

Доказ : Доказује се копијом рачуна,потврдом о набавци или коришћењу лиценцираног 
софтвера од овлашћеног продавца,копијом уговора о закупу или лизингу или копијом 
купопродајног уговора. 

 
 
Услов бр.5:Oбилазак локације - ОБАВЕЗАН 

 
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, обилазак локације је обавезан 
за понуђаче, како би понуђач добио све неопходне информације. Наручилац ће омогућити 
обилазак локације уз претходну пријаву на меморандуму понуђача, уз достављање списка 
овлашћених лица. Обилазак локације није могућ последњег дана рока за подношење понуда 
односно на дан отварања понуда. Обилазак локације својим потписом и печатом на обрасцу 
бр.ХII из конкурсне документације потврђује Наручилац, преко свог представника. 
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу:  

Лице за контакт: Марина Бачкић 
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НАПОМЕНА:  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и додатни услов 
број 1 тачка 3 - да над понуђачем није покренут поступак стечаја или 
ликвидацијеодносно претходни стечајни поступак. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац 
може пре доношења одлуке о доделиуговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана 
пријема захтева. У супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ 
за услов из члана 75. став 1. тачка 1) с обзиром да је исти јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет 
странице на којој је тражени документ јавно доступан. 

**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 
дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 
75. став 1. тачка 1)-4), с обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је 
тражени документ јавно доступан. 

***Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачка 5), за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење 
дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке 
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5), понуђач може доказати 
испуњеност тог услова преко подизвођача коме  је поверио извршење тог дела набавке. 

 

****Услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни понуђач, подизвођач и сви понуђачи из 
групе понуђача. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

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 
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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 року од 
осам дана од дана отварања понуда. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе захтевани докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 

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. 

Средства финансијског обезбеђења 

Понуђач је дужан да уз понуду достави меницу и менично овлашћења за озбиљност 
понуде; 

• Бланко соло меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде уизносу од 10% 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а,са роком важности 30 дана дужим од рока 
за коначно извршење посла. 

• Уз меницу именично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврдуо 
регистрацији менице од стране пословне банке и копију картона депонованих 
потписа. 

• Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, 
платив на први позив и без права на приговор. 

• Уколико понуђач не достави напред наведена средства финансијског обезбеђења, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 
2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 
достављањем Изјаве понуђача о испуњењу обавезних и додатних услова утврђених 
чланом 75. и 76. овог закона,  Изјаве подизвођача о испуњењу обавезних услова 
утврђених чланом 75. овог закона (када понуђач наступа са подизвођачем) и Изјаве 
понуђача о поштовању обавеза утврђених чланом 75. став 2. овог закона,којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке, дефинисане законом иовом конкурсном документацијом, с тим да 
је понуђач дужан да уз понуду достави фотокопије личних лиценци са потврдама 
Инжењерске коморе Србије да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе 
Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврде о 
важности лиценце). 

 
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 понудудоставити овлашћење за потписивање. 
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Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица свакогпонуђачаиз групе понуђачаиоверенапечатом.Уколико понуђач 
подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужанда достави Изјаву подизвођача 
(Образац изјаве подизвођача, дат је упоглављуIVодељак 3.),потписану од стране 
овлашћеног лицаподизвођача и оверену печатом. Наручилац може пре доношења одлуке 
о додели уговора да тражи одпонуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да 
достави на увидоригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњеностиуслова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију траженихдоказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступнина интернет 
страницама надлежних органа.Понуђач је дужанда без одлагања писмено обавести 
наручиоца о билокојојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односнотоком важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописаниначин. 
  
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1. Финансијски капацитет 

 
Доказ: 

 Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције 
за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха за претходне триобрачунске године, показатеље за 
оцену бонитета за претходне триобрачунске године ( 2015, 2016 и 2017и ако има 
2018).Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи 
податке за 2018 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. 

 Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима 
неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 
јавних набавки објављен  Позив  за  подношење  понуда,  понуђач  је  дужан  да  
достави  Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који 
претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење 
понуда, није био неликвидан. 

 Изјава понуђачакојом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да над њим није покренут поступак стечаја или 
ликвидације,односно претходни стечајни поступак. Уколико понуду подноси група 
понуђача, сваки понуђач из групе понуђачамора да достави поменуту изјаву. 
 

2. Кадровски капацитет 

Доказ: 

 

• Уговори о раду и фотокопије личних лиценци са потврдом Инжењерск  
коморе Србије да је носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да  
одлуком Суда части издата лиценца није одузета (потврда о важности лиценце).  

• Копија наведених лиценци МУП-а. 
• Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитк  
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ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење 
обележеним именима и презименима за лица тражена конкурсном документацијо  
оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. -фотокопија обрасца М  
односно М-А за сваког наведеног запосленог или други одговарајући образац или 
уверење, потврда и сл. који пружа доказ о пријави, одјави на обавезно социјално 
осигурање. - За запослене по било ком основу доставити: Уговор о привременим  
повременим пословима, Уговор о делу или Уговор о допунском раду. - За 
лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце издате од 
Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце, односно копију лиценце 
издате од стране Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуац   

• Потврда за референце за одговорног пројектанта - (образац ХV) 
 

3. Пословни капацитет 
Доказ: 

• Референтна листа образац број ХII,Потврде наручиоца о извршеној услузи образац 
број ХIV,Уговори - копије о извршеним услугама који су уписани у референт листу, 
фотокопије записника о примопредаји пројектно-техничке документације  

 
4. Технички капацитет 

 
Доказ: 

 
Доказује се копијом рачуна,потврдом о набавци или коришћењу лиценцираног софтвера 
од овлашћеног продавца,копијом уговора о закупу или лизингу или копијом купопродајног 
уговора. 

Oбилазак локације - ОБАВЕЗАН 
 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, обилазак локације је обавезан 
за понуђаче, како би понуђач добио све неопходне информације. Наручилац ће омогућити 
обилазак локације уз претходну пријаву на меморандуму понуђача, уз достављање списка 
овлашћених лица. Обилазак локације није могућ последњег дана рока за подношење понуда 
односно на дан отварања понуда. Обилазак локације својим потписом и печатом на обрасцу 
бр.ХII из конкурсне документације потврђује Наручилац, преко свог представника. 
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу:  

Лица за контакт: 

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 подизвођача, дат је у поглављуIVодељак 
3.),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи одпонуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увидоригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњеностиуслова из члана 75 ЗЈН. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију траженихдоказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
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 којојпромени 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 ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ  

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 – Услуге - Израда пројекта болнице, број 46/2019 године, 
испуњава све услове из чл. 75. 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) 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); 
 
 
4) 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, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понудe. 
 
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 

 
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_____________________________________________________ 

                                        [навести назив подизвођача]                                              

У поступку јавне набавке – Услуге - Израда пројекта болнице, број 46/2019 године, 
испуњава све услове из чл. 75. 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) 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); 
4) 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, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понудe. 
 
 
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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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског 
тумача. 

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:.  

Oпштинa Петровац на Млави 

ул. Српских владара бр. 165 

12 300 Петровац на Млави 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Израда пројекта болнице, број 46/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 21.06.2019. године до 9,00 часова Отварање понуда спроводи се одмах 
након истека рока за подношење понуда, односно истог дана у 13:30 часова. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 
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 наручулац 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. 

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 поштовању обавеза из чл.75.и 76. Закона...), 
који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе 
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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 и мора бити достављен уз понуду. 
 
3. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

4. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. Начин измене, допуне и опозива 

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: Општина Петровац на 
Млави, ул. Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави  

„Измена понуде за јавну набавку – Услуге - Израда пројекта болнице, број 46/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – Услуге - Израда пројекта болнице, број 46/2019  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понуде за јавну набавку – Услуге - Израда пројекта болнице, број 46/2019  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Услуге - Израда пројекта болнице, број 
46/2019  - 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем.  
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7. Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) 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 поглављу IV конкурсне документације, 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. 

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 у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

• понуђачу који ће издати рачун, 

• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

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

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и групе понуђача 
у уговору морају бити наведен сви понуђачи из групе.  

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. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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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.  
 
9. Начин и услови плаћања, рока, места и начина испоруке  као и друге околности од  
којих зависи прихватљивост понуде   
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

100% уговорене вредности услуге на основу испостављене фактуре за извршене услуге – 
у року до 45 дана, од дана пријема. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтеви у погледу рока извршења услуге: 

Рок за израду пројекта 
Рок за вршење услуге – максимално 120 календарских дана. 
 
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 да буде наведена и изражена цена у понуди 

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

Цена обухвата трошкове инсталирања, као и све остале трошкове који настану при 
пружању предметне услуге 

 
1. Подаци о врсти, адржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача  

Понуђач је дужан да уз понуду достави меницу и менично овлашћења за озбиљност 
понуде; 

• Бланко соло меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде уизносу од 10% 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а,са роком важности 30 дана дужим од рока 
за коначно извршење посла. 
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• Уз меницу именично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврдуо 
регистрацији менице од стране пословне банке и копију картона депонованих 
потписа. 

• Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, 
платив на први позив и без права на приговор. 

• Уколико понуђач не достави напред наведена средства финансијског обезбеђења, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

12. 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. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Подаци о 
заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања, борачка и социјална питања. 

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail marina@petrovacnamlavi.rs] 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 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 додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 46/2019. године. 

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

15. 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.  

16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налази 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. 
 
17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 
најповољнија понуда''. 
 

Елементи критеријума су: 

 Оцењивање и рангирање најповољнијих понуда обавиће се по следећим критеријумима: 

Критеријум Бр пондера 
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Понуђена цена 0-70 

Рок извршења услуге 0-30 

 

Вредновање критеријума ”понуђена цена” вршиће се на следећи начин: 

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера, а вредновање осталих 
понуда извршиће се на основу следеће формуле:  

 

„Х“ пондера = 70 х    најнижа понуђена цена 
               цена понуде која се бодује                                

Рок извршења услуге даје се у календарским данима. 

 
Вредновање критеријума ”рок извршења” вршиће се на следећи начин: 

Понуда са најкраћим роком изршења добија максималан број пондера, а вредновање 
осталих понуда извршиће се на основу следеће формуле: 

„Х“ пондера = 30 х  најкраћи понуђени рок        
             понуђени рок понуде која се бодује 

 

18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, Наручилац ће 
избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је добио 
већи број пондера по критеријуму ''понуђена цена''.  

 У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера и имају исти број 
пондера по критеријуму „понуђена цена", биће изабрана понуда оног понуђача који је дао краћи 
рок извршења. 

 У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом и роком за извршење 
услуге, биће изабрана понуда оног понуђача који је први поднео понуду. 

 
19. 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 дат је у 
конкурсној документацији). 
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20. 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. 

21. Начин 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 
marina@petrovacnamlavi.rs, факсом на број 012/331-283 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 објављивања 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 жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 
Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

22. Рок у којем ће уговор бити закључен 
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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 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Израда пројекта 
болнице,  број 46/2019. 
 

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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1) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 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. 

 

2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
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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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3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : 
 

Услуге - Израда пројекта болнице. 
 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок за израду пројекта (максимално 120 
календарских дана) 

 

 
 
1. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 
-100% уговорене вредности услуге на основу испостављене фактуре за извршене услуге – 
у року до 45 дана, од дана пријема.  

2. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: _____ (минимум 30) дана од дана отварања понуде. 
 

 

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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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
За јавну набавку – Услуге - Израда пројекта болнице, број 46/2019 
 
 

 
Предмет ЈН 

  Коли 
чина 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

% 
ПДВ-а 

Укупан 
износ 
ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5  6 (3+5) 
Услуге - Израда 
пројекта болнице 
 

  
 

 
1 

    

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а; 
 у колони 4. уписати колико износи % ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. уписати укупан износ ПДВ-а. за тражени предмет јавне набавке;  
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке . 

 
 

Датум: _______________  М.П.         _________________  
                                                                                             Потпис овлашћеног лица 

 
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. 

Свака ставка кз структуре цене мора бити попуњена у супротом понуда he бити одбијена као 
неприхватљива. 
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VIII  ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 
ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ   

 
 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, за јавну набавку Услуге - 
Израда пројекта болнице, бр.46/2019, доставити бланко соло меницу прописано потписану 
и оверену, са копијом картона депонованих потписа, доказом о регистрацији код Народне 
банке Србије и меничним овлашћење за озбиљност понуде у износу од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, а са роком важности 30 дана дужим од рока за коначно 
извршење посла, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по 
виђењу” и роком важности 30 дана дужим од рока за коначно извршење посла, као 
средство финансијког обезбеђења за своје уговорне обавезе. 
 

• Бланко соло меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде у износу од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а,са роком важности 30 дана дужим од рока за коначно извршење 
посла. 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_________________________        ___________________________ 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са 
подизвођачима. 

Уколико понуђач наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе 
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IX  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР  

о изради пројекта болнице 

Закључен између уговорних страна: 

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - ОПШТИНСКА УПРАВА; адреса: Српских владара 
165 , 12300 Петровац на Млави, телефон. 012/331-280. матични број: 07198264 , шифра 
делатности: 8411, ПИБ: 102538275, коју заступа начелник општинске управе Петровац на 
Млави Горан Стефановић ( у даљем тексту Наручилац)  

и 

________________________________________________, са седиштем у 
_____________________, улица ______________________, матични број ______________, 
ПИБ ______________, текући рачун _________________.код банке ___________________, 
кога заступа _______________________________  (у даљем тексту: Понуђач/Пројектант) 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 
цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи). 

Основ уговора: 
ЈН број 46/2019 
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац) 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2019. године. 

Члан 1. 

            Предмет уговора је израда пројектно-техничке документације за реконструкцију, 
адаптацију и доградњу опште болнице Петровац на Млави: 

-  Идејног пројекта за реконструкцију, адаптацију и доградњу опште болнице Петровац 
на Млави; 
- Пројекта за извођење радова за реконструкцију, адаптацију и доградњу опште 
болнице Петровац на Млави; 

Пројектна документацја се предаје у електронској форми потписана у складу са 
обједињеном процедуром, као и у штампаним примерцима, и то: 
- Идејно решење: у електронској форми и један штампани примерак 
 
- Пројекат за извођење: у електронској форми и три штампана примерка. 
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Члан 2. 

  Цена за израду пројеката и испоруку документације из члана 1. овог уговора је 
________________динара без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом.  

Цене су  фиксне и не могу се мењати. 

Члан 3. 

Пројектант се обавезује да услуге  из члана 1. овог Уговора изврши у свему под 
условима из конкурсне документације, прихваћене понуде и пројектним задатком. 

Уколико Пројектант не изврши или неквалитетно изврши услугу из овог Уговора, 
одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза. 

Члан 4. 

 Рок за извршење услуге из  члана 1. од стране Пројектанта је ______  календарских 
дана. 

Ако Извршилац услуге-пројектант закасни са извршењем уговорених обавеза, 
дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу казну у износу од  0,1 % (процента) 
од укупне вредности уговорене услуге. 

Укупна висина уговорене казне коју по основу из претходног става Пројектант плаћа 
Наручиоцу  може да износи највише до 5 % уговорене цене. 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да изврши плаћање за извршену услугу на следећи начин:   

-100% уговорене вредности услуге на основу испостављене фактуре за извршене услуге – 
у року до 45 дана, од дана пријема, на текући рачун Пројектанта бр. 
______________________ код  ________________________ банке.  
 

Члан 6. 
 

Понуђач је дужан да уз понуду достави меницу и менично овлашћења за озбиљност 
понуде; 

• Бланко соло меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде у износу од 10% 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а,са роком важности 30 дана дужим од рока 
за коначно извршење посла. 

• Уз меницу именично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврдуо 
регистрацији менице од стране пословне банке и копију картона депонованих 
потписа. 

• Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, 
платив на први позив и без права на приговор. 

• Уколико понуђач не достави напред наведена средства финансијског обезбеђења, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

Члан 7. 
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Пројектант се обавезује да све образложене примедбе Наручиоца отклони у року не 
дужем од 7 календарских дана од дана пријема налога. 

Уколико Пројектант у року из става 1. овог члана, не отклони оправдане примедбе 
Наручиоца, Наручилац задржава право да отклањање недостатака повери другом 
понуђачу, а на терет Пројектанта. 
 

Члан 8. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно.  

Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, уговара 
се надлежност  Привредног суда у Пожаревцу. 

Члан 9. 

Уговор је сачињен сагласно вољи странака што исте потврђују својим потписима, a 
ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона 
о облигационим односима. 

Члан 10. 

Овај уговор је сачињен у шест (шест) истоветна примерка, од којих 4 (четири) 
задржава наручилац, а 2 (два) понуђач. 

  

    ПОНУЂАЧ                                   НАРУЧИЛАЦ 

________________                  __________________ 

 

 
Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и оверава 
члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице. 
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X   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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XI   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 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију, адаптацију и 

доградњу опште болнице Петровац на Млави, број 46/2019, 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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XII   ПОТВРДА о извршеном обласку локације 

 
 

Подаци потенцијалног понуђача: 

 

Назив понуђача  

ПИБ  

Матични број  

Овлашћено лице 
за увид 

 

Број и датум 
овлашћења 

 

Датум и време 
обиласка локације 

 

 

 

            Наручилац   

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 

   (потпис овлашћеног лица)                                 
   

                                                                                                        Понуђач 

                                                                     М.П.            _______________________________ 

            (потпис овлашћеног лица) 

  

Напомена: 

Потврда се издаје ради учествовања у поступку јавне набавке услуга – Израда пројекта 
болнице, бр.46/2019, и у друге сврхе се не може користити. 
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XIII   ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем  
        назив понуђача 
да сам у 2016,2017 i 2018. године, реализовао или учествовао у реализацији  уговора – 
пројектовање на објектима изградње, реконструкције, адаптације или санације 
здраствених установа (дом здравља, болница, институт, клинички центар......) на 
територији Републике Србије, чија листа је наведена у следећој табели: 

Ре
дн

и 
бр

.  

Назив уговора 

 

Година   Наручилац 

    

     

    

    

    

    

 

 
Датум: 

М.П. Потпис овлашћеног лица 

   
 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде 
чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 
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XIV   ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 
Назив наручиоца: ____________________ 
Седиште наручиоца: __________________ 
Матични број: ________________________ 
ПИБ: ________________ 
 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 
 

ПОТВРДУ 
Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив,седиште понуђача)   
 
за потребе наручиоца  ________________________________________________________, 
квалитетно и у уговореном року извршио следеће услуге: 
 

1. ____________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту 

услуга), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 
Датум почетка:________________________ 
 
Датум завршетка:______________________ 
 
Навести у ком облику је изводио услуге: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не 
може употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: 
________________. 
 
 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца  
 

   
 
 
Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 
материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе 
подноси уз понуду. 
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XV   ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ ЗА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  
 

 

_____________________________________  

     Назив Наручиоца 

 

_____________________________________  

Адреса  

 

 

Овим потврђујемо да је инжењер са лиценцом  

 

 

• __________________________________________________________________  
          (Уписати име и презиме и број лиценце инжењера, за кога се издаје потврда) 

 

 

Као одговорни пројектант и/или вршиоц технучке контроле квалитетно и у уговореном року 
израдио пројектну документацију (оверену од техничке контроле) и/или окончао техничку контролу 
пројектне документације (предат завршни извештај и оверен пројекат) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

реализовао или учествовао у реализацији  уговора – пројектовање на објектима изградње, 
реконструкције, адаптације или санације здраствених установа (дом здравља, болница, 
институт, клинички центар......) на територији Републике Србије 

 

година завршетка _____________________ 
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Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени 
подаци тачни.  

 

 

Контакт особа наручиоца: ____________________________, телефон: ______________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица __________________________  

 

 

М.П. 

 

Напомена: 

Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су 
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 
Потврде. 
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XVI   ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА  

број:______ 

_______________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _____________________________ ул._________________________________________ 

 

бр.лк. ____________________ издата од ________________________________________ 

 

овалашћује се да у име  

___________________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

 

може да учествује у поступку јавне број: 46/2019 – Израда пројекта болнице, а према 
техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне 
документације. 
 Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног 
отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се 
не може користити. 

           Понуђач/Носилац групе  

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 

   (име и презиме овлашћеног лица)                                   

Место:________________   

         ______________________________ 

           (потпис овлашћеног лица) 
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