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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015) и  Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности  услуга, број ЈНМВ 1.2.6.У/2018, бр. 404-83-1/2018 од 

28.03.2018. године, припремљена је 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке мале вредности  услуга 

„Израда пројектно  техничке документације за основне школе“ 

ЈНМВ 1.2.6.У/2018 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 
 

4 

II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

5 

III Техничка документација и планови  
 

30 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 
 

30 

V Критеријуми за доделу уговора 
 

33 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 
 

34 

VII Модел уговора 
 

46 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

49 

 

 

Конкурсна документација има укупно 55 страна. 
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На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним 

набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности услуга редни број ЈН 1.2.6.У/2018, деловодни број 404-83-1/2018 од 

28.03.2018.године,  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, бр. 26 

у п у ћ у ј е 

 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.2.6.У/2018 

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга - 

Израда пројектно техничке документације за основне школе 

  

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да 

доставе понуду за Израду пројектно техничке документације за основне школе, под  

условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку. 

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности. 

3. Предмет јавне набавке: Израда пројектно техничке документације за основне школе. 

4. Услуге се врше  на територији  општине Александровац. 

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 

71220000-Услуге пројектовања у архитектури.  

6. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају 

обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу 

са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом. 

7. Доказивање испуњености  обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним 

набавкама, понуђач доказује достављањем доказа (Изјава) и тражене документације који су у 

складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну 

набавку. 

8. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у просторијама 

Општинске управе Општине Александровац, на адреси: ул. Јаше Петровића, бр.26, 37230 

Александровац, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Увид и преузимање конкурсне 

документације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда. Преузимање 

конкурсне документације може се извршити и са Портала Управе за јавне набавке. 

9. Рок за подношење понуда је 17 дана (01.06.2018.године) од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, до 12,00 часова последњег дана рока. 

Уколико рок истиче на дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан 

рока сматраће се први следећи радни дан до 12,00 часова. 

10. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим 

и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да 

су поднете неблаговремено. 

11. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца, са назнаком 

„НЕ ОТВАРАТИ–Понуда за јавну набавку бр. ЈН 1.2.6.У/2018–Израда пројектно техничке 

документације за основне школе''. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда 

са варијантама није дозвољена. 

12. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, у 13,00 часова, 

на адреси Наручиоца из тачке 8. овог позива. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно 

члану 104. Закона о јавним набавкама. 
13. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати  

предајом потписаног и овереног пуномоћја у оригиналу. Факсови и фотокопије се неће уважити.        

14. Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа понуђена цена'' без 

ПДВ-а. Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 дана од дана 

отварања понуда. 

15. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну набавку, уколико се 

измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неисправних, 

неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога. 

16. Сва додатна објашњења у вези увида и преузимања конкурсне документације за јавну набавку 

која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 037/ 3751 145. Особа за контакт: 

Ивљанин Светлана. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општинска управа општине Александровац 

Адреса:ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац 

E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs 

ПИБ:100369374, МБ:07194838 

Тел: 037-3751 145; Факс: 037- 3751 145 

Интернет страница:www.aleksandrovac.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

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

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1.2.6.У/2018 су услуге: 

„Израда пројектно  техничке документације за основне школе“ 

Процењена вредност јавне набавке: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Ознака из општег речника набавке: 

71220000 – Услуге пројектовања у архитектури. 

 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: НЕ 

 

6. Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

7. Врста оквирног споразума: НЕ 

 

8. Критеријум за доделу уговора 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“  

без ПДВ-а.  

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену, наручилац ће избор 

најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду оног понуђача која је прва 

достављена наручиоцу. 

 

9. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Светлана Ивљанин, мејл: nabavke@aleksandrovac.rs 
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II 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. 

 

Пројектно техничку документацију урадити у  складу са Законом  о планирању и изградњи   

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-Испр; 64/2010-Одлука УС; 24/2011; 121/2012; 42/2013-Одлука 

УС; 50/2013-Одлука УС; 98/2013-Одлука УС; 132/2014 и 145/2014), и свим подзаконским актима, а све у 

циљу реализације пројекта. 

Пројектно техничку документацију (ПЗИ) урадити за сваку основну школу посебно:  

 

Р. бр. Назив објекта 
1. ДРУГА ФАЗА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

 “ИВО ЛОЛА РИБАР” У АЛЕКСАНДРОВЦУ, СПРАТНОСТИ По+П+1 НА 

КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ  2721/1  КО АЛЕКСАНДРОВАЦ 
2. ОБЈЕКАТ ОСНОВНE ШКОЛE 

"ИВО ЛОЛА РИБАР" АЛЕКСАНДРОВАЦ, ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ГОРЊОЈ 

ЗЛЕГИЊИ  НА КП. БР. 243 КО ГОРЊА ЗЛЕГИЊА 
 

Пројектно техничку  документацију урадити и испоручити у: 

- по 4 (четири) штампана примерка за сваки  објекат   и  

-по 4 (четири) примерка у електронском облику у ПДФ-у и dwg формату за сваки објекат. 

  

Одговорни пројектант чија понуда буде најповољнија је у обавези да обиђе предметни 

објекат и све евентуалне нејасноће пре, у току и за време предвиђеном за пројектовање, у договору 

са Наручиоцем разјасни и тиме заједнички отклоне могућности за грешке у документацији.  

  

Понуђач у својој понуди  треба да обухвати све трошкове  за реализацију предмета јавне набавке  

(геодетско снимање и техничку контролу пројектне документације.) 

Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, стандардима и 

техничким условима који важе у Републици Србији.  

Реализација уговора  ће се вршити у складу са Законом, Правилницима, прописима, 

стандардима, правилима струке.  

Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим законима, 

подзаконским актима, уредбама и правилима која на било који начин могу утицати, или се примењивати 

на поступак уступања, уговарања и извођења предметне услуге. 
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 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ДРУГУ ФАЗУ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНА ШКОЛА 

  “ИВО ЛОЛА РИБАР” У АЛЕКСАНДРОВЦУ, СПРАТНОСТИ По+П+1  

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ  2721/1  КО АЛЕКСАНДРОВАЦ 

 
 Инвеститор :  

           Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровић, 26, 37230 Александровац 

 
 Објекат:  
 Објекат основна школа “Иво Лола Рибар” у Александровцу, спратности По+П+1 на 

катастарској парцели 2721/1 КО Александровац, друга фаза извођења радова. 

 
 Опис објекта: 

 Објекат је самостојећи спратности По+П+1 на катастарској парцели 2721/1 у КО 

Александровац изграђене површине 2.472 м². Изведен је тако да у свом саставу има три целине 

А, Б и Ц блок у којим се одвија настава, затим наставнички блок и фискултурну салу. Изведен је 

и стављен у функцију 1984. године. Због старења објекта и употребе у периоду дужем од 

тридесетак година, дошло је до извесних оштећења  па је у претходној години извршена 

адаптација објекта која је третирана као прва фаза адаптације. Овим радовима је обухваћено 

најнеопходније за функционисање објекта и спречавање даљег пропадања објекта а односило се 

на  делимични претрес кровне конструкције и поправку исте са заменом спојних елемената на 

кровном покривачу, замени подне облоге у целом објекту, фарбању зидова са претходном 

поправком истих у целом објекту, комплетне прераде мокрих чворова која подразумева замену 

зидних и подних плочица и замену санитарије, израда термичке заштите свих бетонских 

елемената на фасади објекта без фискултурне сале, замена комплетне унутрашње и фасадне 

столарије, санација машинских инсталација у фискултурној сали и фарбање мреже и радијатора, 

израда аутоматске дојаве пожара и израда  инсталација заштите од пожара, скидање графита са 

фасаде објекта и делимична поправка тротоара.. 

 

 Предмет пројектовања: 

 Израда техничке документације за адаптацију објекта Основна школа “Иво Лола Рибар” 

у Александровцу, улица Крушевачка, број 16, на катастарској парцели број 2721/1 КО 

Александровац, спратности По+П+1, друга фаза. 

 

 Пројектна документација треба да обухвати следеће радове: 

 санацију и термоизолацију фасадних зидова фискултурне сале, 

 замену флексибилног спортског пода у фискултурној сали, 

 радове на санацији електроинсталација са заменом светиљки у целом објекту, 

 санација спољне расвете дворишта школе, 

 израда приступних рампи и тоалета за особе са инвалидитетом, 

 претрес и поправка кровне конструкције и санација кровног покривача са заменом 

спојних елемената на лименом покривачу на учионичким блоковима и 

фискултурној сали, као и поправка постојећих лимених опшивача на истуреним  

кровним бетонским елементима и гредама, 

 санација спољне  водоводне и канализационе мреже, 

 санација постојеће спољне хидрантске мреже са допуном потребне 

противпожарне  опреме , 

 санација прилазних собраћајница  и пешачких површина у школском дворишту 

 

 Напомена:Првом фазом  адаптације објекта  израђена је документација Елаборат 

енергетске ефикасности и Елаборат заштите од пожара. 
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      Смернице Канцеларије за јавна улагања Владе РС за израду        

              пројектне документације за санацију, адаптацију и            

     реконструкцију објеката јавне намене 
 

-Законска регулатива 

Техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о садржини, начину и 

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

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

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

РС“, бр. 61/2011), Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015), Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник 

РС", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС i 14/2016) и 

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

поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. Гласник РС", br. 75/2010) и осталим законима и 

правилницима који се тичу предметног пројекта. 

 

-Обим радова 

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

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

документацијом обухвате све врсте радова на објекту који би допринели побољшању енергетске 

ефикасности, услова комфора, безбедности коришћења објекта, смањења емисије угљен диоксида и 

штетних продуката сагоревања. 

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

објекта, као и санирање конструктивног склопа објекта уколико је дошло до оштећења на истом. 

У случају потребе за радовима на конструкцији објекта, неопходно је пројектом конструкције 

доказати да интервенције не утичу на стабилност делова објекта или објекта у целини. Пројекат 

конструкције мора сагледадти све неопходне елементе којим се обезбеђује стабилност постојеће 

конструкције и сва неопходна побољшања којима се конструкција доводи на ниво прихватљив за 

ову врсту објеката, према важећим прописима. 

 

 Посебну пажњу посветити побољшању приступачности објеката јавне намене, чиме ће се решити 

равноправно учешће особа са инвалидитетом у областима друштвеног живота и како би се 

обезбедило равноправно уживање  свих људских права  и основних слобода. Предузети све 

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

другима, обезбедио приступ физичком окружењу, погодностима и условима које стоје на 

располагању јавности. Наведене мере укључују: уклањање препрека и баријера за приступ, 

кретање и боравак, односно коришћење у складу са одговарајућим техничким прописима и 

Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. 

гласник РС", бр. 22/2015). 

 Елеменати  просторне приступачноси на које је неопходно обратити пажњу су:  

- Прилазне стазе 

- Савладавање висинских разлика 

- Савладавање етажних висинских разлика 

- Рукохвати 

- Улазна врата (аутоматска врата) 

- Адаптација тоалета 

- Доступност информација неопходних за орјентацију у простору 

- Паркинг простор испред улаза у објекат  

 

 Потребно је, приликом пројектовања, обратити посебну пажњу на заштиту животне средине, у 

свему према Закону о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 

др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС i 14/2016) и Закон о управљању отпадом (Сл. 
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гласник РС", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) и Правилнику о поступању са отпадом који садржи 

азбест ("Сл. Гласник РС", br. 75/2010). 

Током сагледавања радова на објекту потребно је посветити посебну пажњу процеса и уклањања 

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

отпадни материјал са количинама, према категоријама материјала. Пројектант треба да сагледа 

постојање опасног отпада и одреди смернице за даље прегледе, анализе и да предвиди и припреми 

податке за радове повезане са заштитом животне средине и управљањем отпада. 

Пројектом дефинисати елементе који су:  

-класичан отпад који се вози на стандардну депонију, 

-потенцијална сировина за рециклажу, 

-материјал који се може користити за поновну употребу, 

-материјал који се класификује као опасан отпад. 

  

 У случају повећења капацитета на инсталацијама у објекту, потребно је рачунским путем доказати 

да повећани капацитет не угрожава постојеће инсталације. У супротном, потребно је тражити 

услове од надлежних органа и према њима урадити пројектну документацију. 

 

 

-Форма документације 

У случају да предвиђени радови спадају у санацију, адаптацију или реконструкцију објекта у 

складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи прибавља се Решење о одобрењу за 

извођење радова.  

Потребно је израдити пројектно-техничку документацију на нивоу: 

1.Идејни пројекат (ИДП)  

2.Пројекта за извођење (ПЗИ) 

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

следеће пројекте, обележене на следећи начин и обавезно сложене у свеске: 

број 0-Главна свеска 

број 1-Архитектура 

број 2-Конструкција и други грађевински пројекти 

број 3-Хидротехничке инсталације 

број 4-Електроенергетске инсталације 

број 5-Телекомуникационе и сигналне инсталације 

број 6-Машинске инсталације-термотехничке инсталације 

број 7-Технологија 

број 8-Саобраћај и саобраћајна инсталација 

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

број 10-Припремни радови 

Елаборат заштите животне средине 

 

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

пројекта као и свеобухватну рекапитулацију са коначном предрачунском ценом коштања свих 

планираних радова.  

 

Пројектно-техничком документацијом дати детаљан технички опис постојећег стања и  попис 

свих планираних радова на објекту.  

Предмером и предрачуном радова сагледати обим интервенције квалитетно и прецизно, што 

подразумева да предмер и предрачун радова буде детаљан и тачан, у циљу елиминисања 

накнадних радовa приликом извођења. Описом позиција радова датих предмером и предрачуном 

потребно је прецизно дефинисати начин, технологију и обим извођења радова, врсту материјала, 

техничке карактеристике материјала и све остале неопходне податке. Пројектом дефинисати све 

неопходне припремне радње које су потребне за несметано извођење планираних радова као и 

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

нормално функционисање. Приликом дефинисања позиција радова потребно је избегавати 

фаворизовање одређених произвођача.  

Сви планирани радови дати предмером и предрачуном радова морају бити локацијски 

дефинисани и повезани са графичком документацијом. 
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Графичка документација треба да садржи цртеже основа, пресека и изгледа објеката, са свим 

карактеристичним детаљима који су неопходни за извођење планираних радова. 

Неопходно је графичком документацијом приказати постојеће стање објекта и новопланирано 

стање објекта, као и  цртеже„руши се/зида се“. 

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

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

карактеристике, квалитет, количине, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

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

документацији, а који одговарају стварним потребама наручиоца. Текстом ових смерница 

прецизиран је минимални захтевани квалитет одређених позиција радова који је потребно 

испоштовати. 

Није дозвољено позивати се на техничке спецификације и стандарде који означавају радове који 

могу да назначе било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни 

било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или 

би могао неоправдано елиминисати остале (испоштовати право конкурентности тржишта). У 

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

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

„или одговарајуће“. 

Техничке спецификације су обавезан саставни део документације.  

Све делове Пројектне документације инкорпорирати у јединствен пројекат и предати у 

електронској форми (у ПДФ формату). 

 Кораци при изради Пројектне документације:  

 
1. Израдити Идејни пројекат у складу са Законом о планирању и изградњи. Идејни 

пројекат доставити Канцеларији за јавна улагања Владе РС на увид и сагласност. 

Након предаје Идејног пројекта од стране Канцеларије ће бити достављен Извештај о 

предатој пројектној документацији и прихватању исте. 

2. Израдити Пројекат за извођење у складу са Законом о планирању и изградњи, који ће 

бити саставни део документације за јавну набавку. Након прихватања Пројекта за 

извођење од стране Канцеларије, пројектну документацију је потребно доставити у 

папирној форми (једна копија 0 свеске) и две копије пројекта у електронској форми у 

ПДФ формату са електронским потписом.  
 

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 који се могу јавити на неком објекту већ карактеристичне, како би се 

укалазло на битност одређених ствари. 

 

Архитектонско – грађевинске мере  

 

Пројектном документацијом предвидети све неопходне интервенције на објекту који се тичу 

архитектонско-грађевинских радова: 

-Замена фасадне столарије и браварије 

Приликом радова на овој позицији неопходно је предвидети замену комплетно са солбанцима, 

потпрозорским клупама и засенчењем. Потребно је прецизно дефинисати начин уградње, 

карактеристике као и максимално дозвољену вредност коефицијента пролаза топлоте за цео 

прозор. 

Постојећу фасадну столарију и браварију могуће је заменити новим ПВЦ прозорима, 

Алуминијумским (АЛ) вратима и стакленим преградама. У случају специфичних архитектонских 

решења прозори могу бити од дрвета, алуминијума или комбинација неких материјала. 
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Пројектном документацијом неопходно је дефиниасти минималне карактеристике: 

 

ПВЦ рам са вишекоморним профилом за израду фасадних прозора и врата.  

Компоненте ПВЦ прозора и врата морају испунити следеће услове: 

-Број комора – 5 или више, 

-ПВЦ профил - проводљивост 1.3 W/m2K или мање,  

-ПВЦ профил – несме бити од рециклираног материјала за спољне елементе, може бити од 

делимично рециклираног материјала за унутрашње елементе, 

-ПВЦ профил – несме да садржи олово, 

-ПВЦ профил – дебљина спољашњег зида профила, минимум 2,3мм, 

-Стакло – двоструко, унутрашње ниско емисионо, проводљивост за пакет 1.0 W/m2K или мање, 

-Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања према ЕН1191, 

-Гума за заптивање – користити двоструку ЕПДМ гуму, 

-Пуњење – аргон, 

-Ојачање – челично, минималне дебљине 1,5мм, 

-Звучна изолација - класа 2. или боље, према ЈУС. У. Ј6.201. 

 

Комплетан ПВЦ елемент мора да испуни услов 1.1W/m2K или мање. 

 

АЛ рам од побољшаних вишекоморних профила са термопрекидом за израду фасадних прозора и 

врата, фасадних портала, стаклених преграда и слично. 

Компоненте АЛ прозора и врата морају испунити следеће услове: 

-АЛ профил - проводљивост 1.5 W/m2K или мање,  

-Стакло – двоструко, унутрашње ниско емисионо, проводљивост за пакет 1.0 W/m2K или 

мање, 

-Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања према ЕН1191, 

-Гума за заптивање – користити двоструку ЕПДМ гуму, 

-Пуњење – аргон, 

-Звучна изолација - класа 2. или боље, према ЈУС. У. Ј6.201. 

 

Комплетан АЛ елемент мора да испуни услов 1.4 W/m2K или мање. 

 

ДРВЕНИ 

-Дрвени профил - проводљивост 1.5 W/m2K или мање,  

-Стакло – двоструко, унутрашње ниско емисионо, проводљивост за пакет 1.0 W/m2K или 

мање, 

-Квалитет дрвета – тврдоћа дрвета ≤ 4,0 HBS 10/100 по Бринелу према СРПС ЕН 1534:2012 

или ≥ 50 N/mm2 по Јанки према AСТM Д 1037-7. 

-Влажност дрвета – максимална влажност уграђеног дрвета 10±2% 

-Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања према ЕН 1191, 

-Гума за заптивање – користити двоструку ЕПДМ гуму, 

-Пуњење – аргон, 

-Звучна изолација - класа 2. или боље, према ЈУС. У. Ј6.201. 

 

Комплетан Дрвени елемент мора да испуни услов 1.4W/m2K или мање. 

 

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, уколико за то постоји потреба корисника, заштиту од 

прекомерног сунчевог зрачења је у виду венецијанера, ролетни или слично. 

 

- Термичку изолацију фасадних зидова 

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, 
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електро и телефонски каблови и слично. Радовима обухватити да се и све демонтиране 

инсталације након завршетка радова врате у првобитно стање тј. предвидети уградњу нових цеви 

кишне канализације, уградњу окапница за фасаду и слично.  

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

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

постојећем стању, нове технологије и знање у обалсти енргетске санације објекта. 

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.  

 

-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 опис радова обрадити 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. 



Општинска управа  општине Александровац 

Конкурсна документација за  ЈНМВ  бр. 1.2.6.У/2018 12/ 55 

 
 

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 

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 пострбно 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 одвојеним локацијама. 

Инсталацију водоводне мреже пројектовати у складу са следећим смерницама: 

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

-  дефинисати број прикључака на водоводну мрежу 

-  образложити одлуке у случају избора алтернативних решења (резервоар, хидрофор) 

-  дефинисати пројектом постављање и уградњу контролних мерача потрошње водоводне мреже 

-  дефинисати начин снабдевања топлом водом (централно, појединачно) 

-  дефинисати тип санитарних предмета и водоводних арматура 

-  дефинисати материјал водовода (ПП цеви, ПЕ цеви) 

-  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 

 

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:  

 

 



Општинска управа  општине Александровац 

Конкурсна документација за  ЈНМВ  бр. 1.2.6.У/2018 13/ 55 

 
 

- 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 извор енергије за грејни енергент (пелет, сечка), 

-користити соларне панеле за производњу топле воде, 

-користити топлотне пумпе када је то могуће, 

-планирати централни вентилациони систем, 

-планирати 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). 

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. 



Општинска управа  општине Александровац 

Конкурсна документација за  ЈНМВ  бр. 1.2.6.У/2018 14/ 55 

 
 

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 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 
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неопходне елементе за напајање ових потрошача као и тамо где је потребно инсталацију 

централног система за надзор и управљање овим инсталацијама. Пожељно је нове термотехничке 

потрошаче прикључити на засебан разводни орман.  

 

Пројектом предвидети ако је потребно нови уземљивач што треба установити испитивањем и 

мерењем постојећег уземљивача и инсталацију за заштиту од атмосферских пражњења односно 

громобранску инсталацију. Пројектом предвидети унутрашњу пренапонску заштиту 

електроенергетске инсталације и опреме. Предвидети инсталацију изједначења потенцијала, 

замену главне шине за изједначење потенцијала и локално изједначење потенцијала које се 

односи на санитарне чворове и котларницу. 

 

Телекомуникационе и сигналне инсталације 

 

Имплементација телекомуникационих и сигналних инсталација је од великог значаја у данашње 

време. На тај начин се омогућава доступност корисника информацијама и комфор у раду. 

Пројектном документацијом овог типа инсталација предвидети у зависности од типа објекта : 

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

- прикључке за пројекторе и рачунаре, 

- телефонску инсталацију 

- интерфонску инсталацију 

- инсталацију кабловског дистрибутивног система - кдс 

- инсталацију аутоматске дојаве пожара 

- инсталацију против провалног система 

- инсталација структурног кабловског система 

- инсталација видео надзора 

- СОС инсталацију 

 

Дефинисати постојећи прикључак на спољну телекомуникациону мрежу, место прикључка и 

капацитет. 

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 загревање санитарне топле воде (СТВ) у објектима са значајном 

потрошњом СТВ, 

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

- поправка, чишћење, испирање и бојење постојећих радијатора или замена новим, 
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- постављање нових термостатских вентила са термоглавама, 

- замена постојећих пумпи са пумпама са променљивим протоком воде, 

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

- постављање вентила за балансирање протока воде, 

- постављање калориметара за праћење потрошње по објектима, 

- вентилација и климатизација просторија. 

 

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

система грејања и хлађења након енергетске санације објекта и промене енергента. 

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

који осавремењују и побољшавају постојећу пратећу опрему у котларници/подстаници. 

У случају да је исплативо, предвидети прикључење на топловод. 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 према важећим стандардима, са што већим 

коефицијентом ефикасности. У случајевима када је то могуће, потребно и исплативо предвидети 

аутоматизовану допрему енергента, чишћење котлова, филтрацију и све остале неопходне мере за 

што квалитетнији коначни производ. 

 

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

замену постојећих циркулационих пумпи система радијаторског грејања, за сваки појединачни 

циркулациони круг, новим енергетски ефикасним пумпама са променљивим протоком воде. 

Предвидети и сву осталу пратећу опрему потребну за несметано функционисање, одржавање и 

сервисирање инсталације. Предвидети потребно електрично напајање свих елемената опреме. 

 

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 у складу са Правилником о 

енергетској ефикасности зграда. 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Општинска управа  општине Александровац 

Конкурсна документација за  ЈНМВ  бр. 1.2.6.У/2018 17/ 55 

 
 

  ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ОБЈЕКАТ ОСНОВНА ШКОЛА 

" ИВО ЛОЛА РИБАР"   АЛЕКСАНДРОВАЦ, ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ГОРЊОЈ 

ЗЛЕГИЊИ  НА КП. БР. 243   КО   ГОРЊА ЗЛЕГИЊА 

 

Инвеститор: Општнска управа општине Александровац 

 

Објекат: 

  ОШ „Иво Лола Рибар“ Александровац, ул. Крушевачка  бр. 16, истурено одељење у 

насељеном месту Горња Злегиња на катастарској парцели бр. 243  КО Горња Злегиња, општина 

Александровац. Укупна   нето површина  објекта је око 1.820 м
2
. 

 

Опис објекта: 

  Објекат је самостојећи спртности По+Пр+1 (подрум + приземље + спрат ).У подруму су 

изведене просторије котларнице, угљаре, радионице и кабинета ОТО-а. У приземљу су изведене 

просторије хола, кухиње са трпезаријом, библиотеке и читаонице, зборнице, канцеларије, 

комуникације, санитарни чвор. На спрату су изведене комуникације, учионице и санитарни 

чвор. 

  Објекат је изграђен за потребе  основне школе деведесетих година прошлог века када је 

то била самостална  основна школа. Данас је то истурено одељење основне школе “Иво Лола 

Рибар” Александровац.  Објекат је у фази извођења  претрпео одређене измене у односу на 

пројектовано стање и то у делу што је над комплетним објектом измењен кровни покривач, 

изведен је покривач од фалцованог црепа уместо покривача од Tr  лима. Такође пројектована 

спортска хала  чија је планирана површина износила око 430 м²   никада није изведена.. 

Ажурирана пројектно техничка документације изведеног објекта не постоји.  

 

 Постојећи  објекат не задовољава енергетске потребе и стандарде.  Фасада објекта је  у 

веома лошем стању са прозорима без термичких прекида, без термичке изолације зидова и 

крова. Због дотрајалости столарије топлотни губици на објекту су огромни. Осим проблема 

грејања у зимском периоду, евидентан је проблем и у летњем периоду, те као последица лошег 

стања термичког омотача објекат има веома велику потрошњу енергије током читаве године, 

како зими за грејање, тако и лети за хлађење. Кровни покривач је без термичке изолације.  

 Објекат је у веома лошем стању, а видни су трагови његовог старења и неодржавања. 

Санитарне просторије су у изузетно лошем стању, а поједини  су ван фунције. Подови у објекту 

су такође у лошем стању са одлепљеним плочицама и оштећеним равнајућим слојем. Зидови су 

са доста оштећења и то нарочито у делу споја са столаријом. Хидрантска мрежа није у фунцији, 

па је потребно исту испитати и прилагодити потребама објекта. Што се тиче електро и 

телекомуникационих инсталација потребна је реконструкција истих. Такође је потребно урадити 

централни надзор и управљање. Собзиром да је објекат у лошем стању, потребно је урадити 

детаљну анализу архитектонско грађевинских и инсталационих радова који су неопходни да би 

се извршила реконструкција истог.  Такође на кровној конструкцији уочено је да су поједини 

елементи у лошем стању и да  их је потрбно заменити. 

 

За реализацију предвиђених активности као и за потребе припреме документације за 

аплицирање за доделу средстава за реконструкцију објекта са циљем смањења потрошње 

енергије и довођења објекта у стање нормалног коришћења потребно је извршити одређене 

радње и израдити пројектно техничку документацију која обухвата: 

 

   1.Енергетски преглед објекта са израдом извештаја о извршеном енергетском прегледу 

објекта за постојеће стање објекта као и мера за побољшање енергетске класе објекта  

   2.Идејно архитектонско-грађевинско решење  за реконструкцију објекта које треба да 

садржи све потребне елементе  адаптација учионицa и осталог пратећег простора, 



Општинска управа  општине Александровац 

Конкурсна документација за  ЈНМВ  бр. 1.2.6.У/2018 18/ 55 

 
 

реконструкција водоводних и канализационих инсталација и санитарних чворова, 

реконструкција хидрантске мреже, реконструкција електро инсталација, реконструкцију 

машинских инсталација  реконстреукција подова и зидова.. У пројекту је потребно  

предвидети нове тротоаре са предходном израдом дренаже око објекта уколико се 

процени да је неопходно. Такође је потребно предвидети замену дотрајалих радијатора и 

евентуалну санацију термотехничких инсталација уз предходну анализу стања 

термотехничких инсталација. На прозорима треба предвидети замену прозора и 

постављање застора. Треба урадити пројекат пп заштите. Пројектом је потребно 

предвидети замену дела дотрајале кровне конструкције, као и евентуалну замену дела 

кровног покривача са комплетним опшивањем  поцинкованим   лима.. Такође је потребно 

регулисати и путеве за инвалидна лица, улаз и тоалет. Реконструкцијом расвете 

предвидети осветљење ЛЕД  расветом споља и унутра. Предвидети реконструкцију 

постојеће ограде комплетног школског дворишта како би се објекат заштитио од 

спољних утицаја. 

   3.Потребно је урадити презентацију идејног решења реконструкције објекта инвеститору и 

кориснику објекта. 

   4.Потребно је урадити корекције предложеног идејног решења реконструкције објекта 

након презентације, а у складу са оправданим примедбама инвеститора. 

   5.Израда пројектно техничке документације ( ИДП и ПЗИ ) према усвојеном и потписаном 

пројектном задатку и то: 

-Идејни пројекат реконструкције и пројекат извођења за архитектонскограђевински 

део 

-Идејни пројекат реконструкције и пројекат извођења за извођење хидротехничких 

инсталација са хидрантском мрежом и дренажом у зони објекта. 

-Идејни пројекат реконструкције и пројекат за извођење електроенергетских 

инсталација 

-Идејни пројекат реконструкције и пројекат за извођење телекомуникационих и 

сигналних инсталација 

-Идејни пројекат реконструкције и пројекат за извођење машинских инсталација  

-Елаборат дојаве пожара 

-Елаборат заштите од пожара 

-Главни пројекат заштите од пожара 

-Елаборат енергетске ефикасности постојећег објекта 

-Елаборат енергетске ефикасности новог објекта 

Техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи и другим 

важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне 

документације. 
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Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког 

решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и 

опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и 

спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.  

Ако интерна контрола наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју 

пројектант предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући. 

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. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом 

дефинисања техничких спецификација пројектант треба да: 

          1.прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације  

              морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у   

             складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и 

             објективан и који одговара стварним потребама наручиоца; 

                2.приликом одређивања техничких спецификација може се позвати на српске,  

             европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају   

             навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико  

             се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и   

             примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се  

             определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише  

             жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се  

             Пројектант определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала  

             или опреме, исте морају да буду довољно јасне и прецизне; 

      3.не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које  

         означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити  

         може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или  

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

         предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У  

         случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације  

         буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача 

         мора бити праћено речима „или одговарајуће“; 

          4.битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се  

             односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег  

             интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији. 

 Изради пројекта приступити након усвајања Идејног решења и Пројектног задатка. 

Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених 

пројеката у складу са важећим подзаконским актима. 

 Сву тражену документацију доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми у 

отвореном формату и то у два примерка за Идејна решења и Идејни пројекат, а четири примерка 

за Пројекте за извођење, док се Идејни пројекат реконструкције доставља у електронској форми 

прилагођеној за подношење захтева на ЦЕОП. 

 Пројектант је у обавези да исправи све евентуалне примедбе на технички део 

документације у поступку прибављања  грађевинске дозволе. 

 Пројектант је дужан да писменим путем Наручиоцу упути захтев за прибављањем и/или 

издавањем свих неопходних услова и сагласности, као и да припреми сву потребну 

документацију за издавање одређених услова и/или сагласности.  

 Пројекти морају бити припремљени и запаковани према правилнику о садржини, начину 
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и посупку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објекта.  

Идејни пројекат архитектуре и пројекат за извођење: 

 У архитектонском пројекту новопројектованог стања потребно је приказати постојеће 

стање са наменама просторија, шеме "зида се - руши се", новопројектовано стање, детаљан 

предмер и предрачун радова, технички опис и техничке услове за извођење предметних радова 

као и све неопходне детаље који утичу на квалитет радова. Идејни пројекат архитектуре мора 

бити у складу са постојећим стањем објекта. Пројекат за извођење мора бити у складу са 

идејним пројектом архитектуре новопројектованог стања. Пројекат за извођење мора да садржи 

све елементе графичке документације, детаље, текстуалне и нумеричке документације који су 

неопходни за квалитетно извођење радова на том објекту 

 

Идејни пројекат хидротехничких инсталација и пројекат за извођење са хидрантском 

мрежом и дренажом у зони објекта: 

 Пројекат хидротехничких инсталација урадити према важећим прописима а у складу са 

потребама и условима осталих струка. Пројектом дати све потребне прорачуне, детаље и описе 

за несметано извођење радова. Пројектом предвидети начине снабдевања хидрантске мреже, као 

и начин одвођења воде из дренажног система 

 

Идејни пројекат електроенергетских инсталација и пројекат за извођење: 

 Предвидети евентуалну замену постојеће електроенергетске мреже са потребним 

допунама према захтевима осталих струка и важећој регулативи. Пројектом дати све потребне 

прорачуне, детаље, и описе за несметано извођење радова. Обавезно предвидети довољан 

осветљај просторија, у зависности од намене просторије. 

 

Идејни пројекат машинских инсталација и пројекат за извођење: 

 Предвидети замену постојеће инсталације и нове инсталације тамо где је то потребно. 

Извршити замену  или допуну радијатора. Реконструисати котларницу са потребним допунама 

према захтевима осталих струка и важећој регулативи. Пројектом дати све потребне прорачуне, 

детаље, и описе за несметано извођење радова.  

 

Идејни пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација и пројекат за извођење: 

 Предвидети развод свих неопходних инсталација према важећим прописима и захтевима 

осталих струка. Пројектом дати све потребне прорачуне, детаље, и описе за несметано извођење 

радова. Пројектом предвидети стабилне системе дојаве пожара. 

 

Елаборат енергетске ефикасности: 

Елаборат енергетске ефикасности постојећег стања 

Елаборат енергетске ефикасности новопројектованог стања 

 

Елаборат заштите од пожара; 

Елаборат урадити према важећим прописима за ту област и захтевима осталих струка. Елаборат 

мора да садржи све неопходне податке по којима ће се руководити остали учесници у 

пројектовању. 

 

Елаборат дојаве пожара: 

Елаборат урадити према важећим прописима за ту област и захтевима осталих струка. Елаборат 

мора да садржи све неопходне податке по којима ће се руководити остали учесници у 

пројектовању 

 

Главни пројекат заштите од пожара 

Пројекат урадити према важећим прописима за ту област и захтевима осталих струка. 



Општинска управа  општине Александровац 

Конкурсна документација за  ЈНМВ  бр. 1.2.6.У/2018 21/ 55 

 
 

Пројектом обухватити све податке релевантне за остале струке. Пројекат урадити према 

пројектима за извођење свих фаза. Потребно је исходовати сагалсност на пројекат и остале 

пројекте који подлежу издавању сагласности. 

 

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 комплетно са 

солбанцима, потпрозорским клупама и засенчењем. Потребно је прецизно дефинисати 

начин уградње, карактеристике као и максимално дозвољену вредност коефицијента 

пролаза топлоте за цео прозор. 

Постојећу фасадну столарију и браварију могуће је заменити новим ПВЦ прозорима, 

Алуминијумским (АЛ) вратима и стакленим преградама. У случају специфичних 

архитектонских решења прозори могу бити од дрвета, алуминијума или комбинација неких 

материјала. 

 

Пројектном документацијом неопходно је дефиниасти минималне карактеристике: 

 

ПВЦ рам са вишекоморним профилом за израду фасадних прозора и врата.  

Компоненте ПВЦ прозора и врата морају испунити следеће услове: 

-Број комора – 5 или више, 

-ПВЦ профил - проводљивост 1.3 W/m2K или мање,  

-ПВЦ профил – несме бити од рециклираног материјала за спољне елементе, може бити од 

делимично рециклираног материјала за унутрашње елементе, 

-ПВЦ профил – несме да садржи олово, 

-ПВЦ профил – дебљина спољашњег зида профила, минимум 2,3мм, 

-Стакло – двоструко, унутрашње ниско емисионо, проводљивост за пакет 1.0 W/m2K или 

мање, 

-Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања према ЕН1191, 

-Гума за заптивање – користити двоструку ЕПДМ гуму, 

-Пуњење – аргон, 

-Ојачање – челично, минималне дебљине 1,5мм, 

-Звучна изолација - класа 2. или боље, према ЈУС. У. Ј6.201. 

 

Комплетан ПВЦ елемент мора да испуни услов 1.1W/m2K или мање. 

 

АЛ рам од побољшаних вишекоморних профила са термопрекидом за израду фасадних 

прозора и врата, фасадних портала, стаклених преграда и слично. 

Компоненте АЛ прозора и врата морају испунити следеће услове: 

   -АЛ профил - проводљивост 1.5 W/m2K или мање,  

-Стакло – двоструко, унутрашње ниско емисионо, проводљивост за пакет 1.0 W/m2K или 

мање, 

-Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања према ЕН1191, 

-Гума за заптивање – користити двоструку ЕПДМ гуму, 

-Пуњење – аргон, 

-Звучна изолација - класа 2. или боље, према ЈУС. У. Ј6.201. 
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Комплетан АЛ елемент мора да испуни услов 1.4 W/m2K или мање. 

 

ДРВЕНИ 

-Дрвени профил - проводљивост 1.5 W/m2K или мање,  

-Стакло – двоструко, унутрашње ниско емисионо, проводљивост за пакет 1.0 W/m2K или 

мање, 

-Квалитет дрвета – тврдоћа дрвета ≤ 4,0 HBS 10/100 по Бринелу према СРПС ЕН 

1534:2012 или ≥ 50 N/mm2 по Јанки према AСТM Д 1037-7. 

-Влажност дрвета – максимална влажност уграђеног дрвета 10±2% 

-Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања према ЕН 1191, 

-Гума за заптивање – користити двоструку ЕПДМ гуму, 

-Пуњење – аргон, 

-Звучна изолација - класа 2. или боље, према ЈУС. У. Ј6.201. 

 

Комплетан Дрвени елемент мора да испуни услов 1.4W/m2K или мање. 

 

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, уколико за то постоји потреба корисника, заштиту 

од прекомерног сунчевог зрачења је у виду венецијанера, ролетни или слично. 

 

 

- Термичку изолацију фасадних зидова 

Фасадне зидове термички изоловати тврдом каменом вуном минималне дебљине према 

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

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

вертикале, громобранске траке, електро и телефонски каблови и слично. Радовима 

обухватити да се и све демонтиране инсталације након завршетка радова врате у 

првобитно стање тј. предвидети уградњу нових цеви кишне канализације, уградњу 

окапница за фасаду и слично.  

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

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

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

санације објекта. 

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.  

 

-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.  



Општинска управа  општине Александровац 

Конкурсна документација за  ЈНМВ  бр. 1.2.6.У/2018 23/ 55 

 
 

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 опис радова обрадити 

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 

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 пострбно је предвидети адаптацију санитарних чворова. 

Пројектном документацијом предвидети замену постојећих санитарних уређаја (ако је 

потребно), монтажу новиог или замену постојећег цевног развода, реконструкцију 



Општинска управа  општине Александровац 

Конкурсна документација за  ЈНМВ  бр. 1.2.6.У/2018 24/ 55 

 
 

постојећих прикључака на водоводну и канализациону мрежу и све остале радове како би 

се обезбедила трајна и квалитетна инсталација. 

Приликом израде пројектне документације предвидети напајање свих потребних точећих 

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

припрему топле санитарне воде, централно или на довојеним локацијама. 

Инсталацију водоводне мреже пројектовати у складу са следећим смерницама: 

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

-  дефинисати број прикључака на водоводну мрежу 

-  образложити одлуке у случају избора алтернативних решења (резервоар, хидрофор) 

-  дефинисати пројектом постављање и уградњу контролних мерача потрошње водоводне 

мреже 

-  дефинисати начин снабдевања топлом водом (централно, појединачно) 

-  дефинисати тип санитарних предмета и водоводних арматура 

-  дефинисати материјал водовода (ПП цеви, ПЕ цеви) 

-  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 

 

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  
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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 извор енергије за грејни енергент (пелет, сечка), 

-користити соларне панеле за производњу 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). 

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. 
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Електроенергетске инсталације 

 

Пројектном документацијом предвидети све неопходне интервенције на 

електроенергетским инсталацијама.  

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

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

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

унутрашње осветљење, спољно осветљење површина око објекта и евентуално 

спортских површина (школе), напајање фиксних технолошких потрошача, увођење 

резервних извора напајања, реконструкција громобранске инсталације и израда 

допунског уземљивача, прерада и дорада инсталације изједначења потенцијала. 

 

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

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

том случају, потребно је задржати постојећи прикључак објекта на локалну 

дистрибутивну мрежу, као и постојећи мерни уређај, за обрачун утрошене електричне 

енергије или заменити одређене делове. У случају повећања ангажоване електричне 

снаге објекта, неопходно је обезбедити стабилно напајање новом инсталацијом. Током 

израде пројектне документације обавезно прибавити сагласност надлежне 

електродистрибуције (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.  
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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. 

 

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 
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који се у простору могу јавити. 

 

Термотехничке инсталације  

 

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

корисника, препорука је да се предвиди: 

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

енергије), 

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

значајном потрошњом СТВ, 

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

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

- постављање нових термостатских вентила са термоглавама, 

- замена постојећих пумпи са пумпама са променљивим протоком воде, 

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

- постављање вентила за балансирање протока воде, 

- постављање калориметара за праћење потрошње по објектима, 

- вентилација и климатизација просторија. 

 

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

потреба система грејања и хлађења након енергетске санације објекта и промене 

енергента. 

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

радове који осавремењују и побољшавају постојећу пратећу опрему у 

котларници/подстаници. 

У случају да је исплативо, предвидети прикључење на топловод. 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 према важећим стандардима, са што 

већим коефицијентом ефикасности. У случајевима када је то могуће, потребно и 

исплативо предвидети аутоматизовану допрему енергента, чишћење котлова, филтрацију 

и све остале неопходне мере за што квалитетнији коначни производ. 

 

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

предвидети замену постојећих циркулационих пумпи система радијаторског грејања, за 

сваки појединачни циркулациони круг, новим енергетски ефикасним пумпама са 

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

несметано функционисање, одржавање и сервисирање инсталације. Предвидети 

потребно електрично напајање свих елемената опреме. 

 

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 
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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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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

      Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО  

      КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

Р. 

бр. 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 

документацијом 

 

 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе 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 понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом (чл.75.ст.1.тач. 5) ЗЈН) 

 

Овлашћење Министарства 

унутрашњих послова за израду 

Главног пројекта заштите од 

пожара (доставити уз понуду). 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност додатних 

услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р. 

бр. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ Доказ за кадровски капацитет 

доставити као саставни део 

понуде:Копије личних лиценци 

издатих од Инжењерске коморе 

Србије са потврдама о важности 

лиценце (Потврде морају бити 

важеће на дан отварања понуда). 
Фотокопије потврде о важности 

лиценце морају се оверити 

печатом имаоца лиценце и 

његовим потписом и доставити 

заједно са доказима о радном 

статусу (докази о радном 

статусу: за наведеног носиоца 

лиценце који је код понуђача 

запослен – фотокопија радне 

књижице и М-А или другог 

одговарајућег обрасца, односно 

за носиоца лиценце који није 

запослен код понуђача: уговор - 

фотокопија уговора о 

 Да на извршењу предмета набавке има радно ангажована стручна 

лица следећих квалификација:  

-једног одговорног пројектанта архитектонских пројеката уређења 

слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и 

канализације (лиценца 300)  или  једног одговорног пројектанта 

грађевинских конструкција и архитектонских пројеката (лиценца 

317); 

-једног одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката 

високоградње, нискоградње и хидроградње (лиценца 310) или једног 

одговорног пројектанта грађевинских конструкција високоградње 

(лиценца 311); 

-једног одговорног пројектанта електроенергетских инсталација 

ниског и средњег напона (лиценца 350); 

-једног одговорног пројектанта машинских инсталација –одговорни 

пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике 

(лиценца 330); 

-једног одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда 

(лиценца 381); 
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-једног одговорног пројектанта Главног пројекта за заштиту од 

пожара у складу са чланом 32. и 38. Закона о заштити од пожара 

(''Службени гласник РС'', бр. 111/09) и Правилником о полагању 

стручног испита и условима за добијање лиценце и Овлашћења за 

израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и 

мера заштите од пожара (''Службени гласник РС'' , бр. 21/12). 

 

ангажовању у складу са 

предметом ове јавне набавке). 

Доказ за одговорног пројектанта 

за израду Главног пројекта за 

заштиту од пожара: Важеће 

Решење издато од стране МУП-а 

Србије да поседује Овлашћење  

за обављање послова 

пројектовања Главног пројекта 

заштите од пожара. 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3  и 4.  понуђач доказује достављањем 

ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) 

ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, Понуђач доказује 

достављањем Овлашћења  Министарства унутрашњих послова за израду Главног пројекта заштите 

од пожара.   

Овај доказ  Понуђач доставља за Подизвођача уколико је њему поверено извршење дела Набавке за 

који је неопходна испуњеност тог услова, односно достављају сви чланови из Групе понуђача којима 

је поверено  извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност  тог услова. 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора 

да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да 

за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 

документације),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том 

случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од 

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

 

 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. 

 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у 

остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

      Уколико наручилац  буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за  

      учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), 

      понуђач ће бити дужан да достави: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова 

– Доказ: 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 

привредног суда;  
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Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 

регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова 

– Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре.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 и Уверење 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; 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 зсконских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 

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

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

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  

- Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 

надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда 

4) Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН,  услов под редним бројем 5. Наведен у табеларном приказу обавезних услова  

      - Доказ: 

Овлашћење Министарства унутрашњих послова за обављање послова пројектовања Главног 

пројекта заштите од пожара. 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Да располаже довољним кадровским капацитетом, и да у радном односу има минимално по 1 (једног) 

дипломираног инжењера (запосленог на неодређено време или ангажовано по неком другом правном 

основу) са једном од лиценци: 

-једног одговорног пројектанта архитектонских пројеката уређења слободних простора и унутрашњих 

инсталација водовода и канализације (лиценца 300)  или  једног одговорног пројектанта грађевинских 

конструкција и архитектонских пројеката (лиценца 317); 

-једног одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и 

хидроградње (лиценца 310) или једног одговорног пројектанта грађевинских конструкција 

високоградње (лиценца 311); 

-једног одговорног пројектанта електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (лиценца 350); 

-једног одговорног пројектанта машинских инсталација –одговорни пројектант термотехнике, 

термоенергетике, процесне и гасне технике (лиценца 330); 

-једног одговорног пројектанта Главног пројекта за заштиту од пожара у складу са чланом 32. и 38. 

Закона о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09) и Правилником о полагању стручног 

испита и условима за добијање лиценце и Овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и 

посебних система и мера заштите од пожара (''Службени гласник РС'' , бр. 21/12); 

-једног одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда (лиценца 381). 

или да је ангажован ван радног односа по основу уговора и да  ће решењем бити именован за одговорног 

пројектанта у предметној јавној набавци. 
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Доказ за кадровски капацитет Понуђачи достављају као саставни део Понуде: 
Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце.  

Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим 

потписом (Потврде морају бити важеће на дан отварања понуда) и доставити заједно са доказима о 

радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – 

фотокопија радне књижице и М-А или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који 

није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о ангажовању у складу са предметом ове јавне 

набавке). 

 

Доказ за одговорног пројектанта за израду Главног пројекта за заштиту од пожара: Важеће Решење 

издато од стране МУП-а Србије да поседује Овлашћење  за обављање послова пројектовања Главног 

пројекта заштите од пожара. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 

достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

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

органа, и то: 

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција 

за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре - www. apr.gov.rs 

 

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 се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени 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. 

 

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. 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.  

Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 

истом понуђеном ценом  

 

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену, наручилац ће избор 

најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду оног понуђача која је прва заведена 

код наручиоца. 
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

 

 
Р.бр.  Назив Образац 

 

1. Образац понуде Образац 1 

 

2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни Образац 2 

 

3. Образац трошкова припреме понуде Образац 3 

 

4. Образац изјаве о независној понуди Образац 4 

 

5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. и 76. ЗЈН 

Образац 5 

 

 

6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. ЗЈН 

Образац 6 

 

 

7. Образац изјаве понуђача о средствима финансијског обезбеђења за добро извршење посла Образац 7 

 

VII Модел уговора  
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ОБРАЗАЦ 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

број:  ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности услуга,  

ЈНМВ број 1.2.6.У/2018-Израда пројектно  техничке документације за основне школе и то: 

Р. бр. Назив објекта 
1. ДРУГА ФАЗА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

 “ИВО ЛОЛА РИБАР” У АЛЕКСАНДРОВЦУ, СПРАТНОСТИ По+П+1 НА 

КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ  2721/1  КО АЛЕКСАНДРОВАЦ 
2. ОБЈЕКАТ ОСНОВНE ШКОЛE 

"ИВО ЛОЛА РИБАР" АЛЕКСАНДРОВАЦ, ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ГОРЊОЈ 

ЗЛЕГИЊИ  НА КП. БР. 243 КО ГОРЊА ЗЛЕГИЊА 
 

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 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  
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 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. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 

који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-ЈНМВ број 1.2.6.У/2018-Израда пројектно  техничке 

документације  за основне школе  и то: 

Р. бр. Назив објекта 
1. ДРУГА ФАЗА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

 “ИВО ЛОЛА РИБАР” У АЛЕКСАНДРОВЦУ, СПРАТНОСТИ По+П+1 НА 

КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ  2721/1  КО АЛЕКСАНДРОВАЦ 
2. ОБЈЕКАТ ОСНОВНE ШКОЛE 

"ИВО ЛОЛА РИБАР" АЛЕКСАНДРОВАЦ, ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ГОРЊОЈ 

ЗЛЕГИЊИ  НА КП. БР. 243 КО ГОРЊА ЗЛЕГИЊА 
 

 

Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

Словима  
Вредност ПДВ-а 
 

 

Словима  
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Словима  
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Рок и начин плаћања (не дужи од 45 дана) 
 

 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 

60 дана од дана отварања понуда) 
 

 

Рок извршења услуга  је  најдуже 30 

(тридесет) календарских дана од дана 

закључења уговора. 

 

 

Напомена: у цену израде Пројектно техничке документације урачунати геодетске услуге и техничку 

контролу пројектне документације. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

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. 
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ОБРАЗАЦ 2 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 
Р.б

р. 
Назив објекта Укупна 

цена  без 

ПДВ-а  

ПДВ 
20% 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2  3 4 (2+3) 

1. ДРУГА ФАЗА РАДОВА НА 

АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ  “ИВО ЛОЛА РИБАР” У 

АЛЕКСАНДРОВЦУ, СПРАТНОСТИ 

По+П+1 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ  

2721/1  КО АЛЕКСАНДРОВАЦ 

   

2. ОБЈЕКАТ ОСНОВНE ШКОЛE 
"ИВО ЛОЛА РИБАР" 

АЛЕКСАНДРОВАЦ, ИСТУРЕНО 

ОДЕЉЕЊЕ У ГОРЊОЈ ЗЛЕГИЊИ  НА 

КП. БР. 243 КО ГОРЊА ЗЛЕГИЊА 

   

 
УКУПНО: 

 

 

  

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 2. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 3. уписати колико износи ПДВ; 

 у колону 4. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке  

(сабрати колону 2. и 3.). 

На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 3 

 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ___________________________________, 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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ОБРАЗАЦ 4 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________________________________________,  

 (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
   

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке мале вредности  услуга број  ЈНМВ 1.2.6.У/2018-Израда пројектно  техничке документације 

за основне школе, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 

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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ОБРАЗАЦ 5 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

И З Ј А В У 

 

Понуђач___________________________________________________________у поступку јавне набавке 

мале вредности  услуга  број 1.2.6.У/2018-Израда пројектно  техничке документације за  основне 

школе, испуњава све услове из чл. 75. и 76.ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 

75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.75.ст.1.тач. 5) ЗЈН). 

 

Понуђач испуњава додатне услове: 

1)   Да на извршењу предмета набавке има радно ангажована стручна лица следећих квалификација:  

 -једног одговорног пројектанта архитектонских пројеката уређења слободних простора и унутрашњих  

инсталација водовода и канализације (лиценца 300)  или  једног одговорног пројектанта грађевинских 

конструкција и архитектонских пројеката (лиценца 317); 

-једног одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и 

хидроградње (лиценца 310) или једног одговорног пројектанта грађевинских конструкција 

високоградње (лиценца 311); 

-једног одговорног пројектанта електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (лиценца 350); 

-једног одговорног пројектанта машинских инсталација –одговорни пројектант термотехнике, 

термоенергетике, процесне и гасне технике (лиценца 330); 

-једног одговорног пројектанта Главног пројекта за заштиту од пожара у складу са чланом 32. и 38. 

Закона о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09) и Правилником о полагању стручног 

испита и условима за добијање лиценце и Овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и 

посебних система и мера заштите од пожара (''Службени гласник РС'' , бр. 21/12); 

-једног одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда (лиценца 381);    

или да је ангажован ван радног односа по основу уговора и да ће решењем бити именован за       

одговорног пројектанта у предметној јавној набавци. 

 

 

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, на који начин сваки понуђач из 

групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 

услове испуњавају заједно.  
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ОБРАЗАЦ 6 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

  

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач ________________________________________________________у поступку јавне набавке 

мале вредности  услуга број ЈНМВ 1.2.6.У/2018-Израда пројектно  техничке документације за 

основне школе, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 

1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 

75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

Место:_____________                                                                Подизвођач: 

Датум:_____________                             М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 7 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 

О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

 

 

Обавезујем се да ћу истовремено са потписивањем додељеног уговора о јавној набавци мале 

вредности услуга број ЈН 1.2.6.У/2018-Израда пројектно  техничке документације за основне школе, 

доставити средство обезбеђења - једну бланко соло меницу на износ од 10% од укупно уговорене цене  

без ПДВ-а, којом гарантујем  уредно извршење својих обавеза, менично овлашћење и картон 

депонованог потписа.  

 

 

 

Датум ________________                                   М.П.                         Потпис овлашћеног лица 

             _______________________ 
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ОБРАЗАЦ 8 

 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

За добро извршење посла 

(Доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора) 
 

 

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета  

 

 ДУЖНИК: ________________________________________________  

           М.Б.: ________________________________________________          

           ПИБ: ________________________________________________          

ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________________________________  

        КОД БАНКЕ:  ________________________________________________  

 

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)  

 

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

 

КОРИСНИК: Општинска управа општине Александровац,  

            Јаше Петровића 26, 37230 Александровац (у даљем тексту: Поверилац)  

 

Јавна набавка мале вредности услуга, ЈНМВ бр. 1.2.6.У/2018-Израда пројектно  техничке 

документације за основне школе. 

 

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 

__________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од ________________ 

(_________________________________ динара), за добро извршење посла.  

 

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 

(__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са 

клаузулом  „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, 

те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна 

Дужника ______________________________________________________________________________ 

_________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу),  

код банака, а у корист Повериоца Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића 26, 

37230 Александровац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору 

заведеном код Повериоца – под бројем _____________________________ од _______________________, 

и код Дужника под бројем ___________________________ од _________________________.  

 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, 

као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или 

нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.  

 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 

сторнирање задужења по овом основу за наплату.  

 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 

промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране 

овлашћеног лица за заступање Дужника _________________________________________________  

                                                                              (унети име и презиме овлашћеног лица).  
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Рок важности менице мора бити 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да 

се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење уговорне обавезе. 

 

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 

примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.  

 

 

Место и датум: ________________                                                        Издавалац менице  

_____________________________  

печат и потпис овлашћеног лица 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

Израда пројектно  техничке документације за основне школе 

број ЈНМВ 1.2.6.У/2018 

 

 

 

Закључен  између: 

 

1.Општинске Управе Општине Александровац са седиштем у Александровцу,  улица Јаше  

   Петровића бр. 26 ,ПИБ:100369374 ,  Матични број: 07194838,  Број рачуна: 840-48640-96,  

   Назив банке: Управа за трезор, кога заступа Иван Новаковић, дипл.правник, начелник  

   општинске Управе  (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

2.___________________________________________________________________________ 

  са седиштем у __________________________ПИБ: ________________________________ 

  Матични број: _________________________Број рачуна: ___________________________ 

  Назив банке: __________________________  кога заступа __________________________  

  (у даљем тексту: Извршилац). 

 

  Основ уговора: ЈН Број 1.2.6.У/2018 

  Број и датум одлуке о додели уговора:_________________ од ___________. године.  

     Понуда изабраног понуђача број:  ____________________  од  ___________. године.  

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац у спроведеном поступку јавне набавке мале 

вредности  услуга број  1.2.6.У/2018 изабрао Извршиоца као најповољнијег понуђача за Израду 

пројектно техничке документације за основне школе и то за: 

Р.  
бр. Назив објекта 

1. ДРУГА ФАЗА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
 “ИВО ЛОЛА РИБАР” У АЛЕКСАНДРОВЦУ, СПРАТНОСТИ По+П+1 НА 

КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ  2721/1  КО АЛЕКСАНДРОВАЦ 
2. ОБЈЕКАТ ОСНОВНE ШКОЛE 

"ИВО ЛОЛА РИБАР" АЛЕКСАНДРОВАЦ, ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ГОРЊОЈ 

ЗЛЕГИЊИ  НА КП. БР. 243 КО ГОРЊА ЗЛЕГИЊА 
на основу понуде број _____ од __.___.2018. године. 

 

Члан 2. 

Предмет уговора је: Израда пројектно  техничке документације за основне школе, број ЈНМВ 

1.2.6.У/2018,  на основу понуде Извршиоца  број _____________ од ___.___.2018. године која је саставни 

део овог Уговора и Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга  

Општинске управе општине Александровац,  број _______________ од ___.___.2018. године. 

 

Члан 3. 

Обавезе Извршиоца су : 

-да изради и преда Наручиоцу техничку документацију из члана 1. овог уговора, 

-да у току израде техничке документације сарађује са Наручиоцем, 

-да пројектно техничку документацију потпише одговарни пројектанат са лиценцом број:  

  -300 или 317, 

- 310 или 311, 

-350,  

-330 и  

-381, 

-да пројектно техничку документацију потпише одговорни пројектант за израду Главног пројекта  

 за заштиту од пожара у складу са чланом 32. и 38. Закона о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', 

бр. 11/39) и  Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и Овлашћења за 
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израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара (''Службени 

гласник РС'', бр. 21/12),  

-да изврши техничку контролу пројектно техничке документације, 

-да пројектну документацију уради и испоручи: 

-у по 4 (четири) штампана примерка за сваки објекат  и  

-у по 4 (четири)  примерка у електронском у PDF и dwg  формату за сваки објекат, а у складу са  

 Законом о планирању и изградњи и свим подзаконским актима. 

 

Члан 4. 

Обавезе Наручиоца су: 

- да у току израде  пројектно техничке документације сарађује са Извршиоцем, 

- да Извршиоцу плати уговорену цену за извршену услугу у уговореном року,  

- да изврши квалитативни и квантитативни пријем услуге. 

 

Члан 5. 

Извршилац се обавезује да изради и испоручи пројектно техничку документацију у року од  

______ (словима:____________) календарских  дана од дана закључења уговора. 

 

Члан 6. 

Цена услуга је: 

-Укупна уговорена цена без ПДВ-а ј.................................................___________________________ динара, 

и словима:(______________________________________________________________),  

-ПДВ износ 20%:..................................................................................___________________________ динара,    

-Укупна уговорена цена  са ПДВ износом је :...................................___________________________ динара,  

и словима:(______________________________________________________________), 

а у свему према понуди Извршиоца број _______________од ___.____.2018. године. 

 

Члан  7. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати у року од најдуже 45 (четрдесетпет) дана од дана 

испостављања рачуна за извршену услугу, а по предаји техничке документацију Наручиоцу. 

 

Члан 8. 

Извршилац  се обавезује да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда за извршење својих 

уговорних обавеза, као средство финансијског обезбеђења 1 (једну) бланко соло меницу за добро 

извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, менична овлашћења и картон 

депонованих  потписа, као и копију захтева за регистрацију меница у Регистру меница НБС , оверен од 

стране Пословне банке . 

Рок важности менице мора бити 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се 

продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење уговорне обавезе. 

Наручилац ће уновчити меницу у случају да извршилац не испуњава своје уговорне обавезе у роковима 

и на начин предвиђен уговором. 

За све време трајања уговора наручилац је у поседу менице све до испуњења уговорних обавеза, а након 

испуњења уговорних обавеза, менице се враћају Извршиоцу. 

 

Члан 9. 

Извршилац ће уговорену услугу извести __________________ (уписати ''самостално'' ако понуђач 

наступа самостално).  

Извршилац  ће део уговорених радова извршити преко подизвођача : 

1.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ ____________, 

матични број ______________. 

2.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ ____________, 

матични број ______________. 

односно у групи понуђача коју чине: 

1. ______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ ____________, 

матични број ______________.  
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2.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ ____________, 

матични број ______________. 

 

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

изведен од стране подизвођача, као да их је сам извео.  

Извршилац  одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим 

понуђачима из групе понуђача.  

Члан 10. 

Наручилац је обавезан да прегледа израђену пројектно техничку документацију из члана  2. овог уговора 

и о евентуалним недостацима без одлагања обавести Извршиоца са примереним роком за отклањање 

недостатака. 

Ако Извршилац не отколни или не приступи отклањању примедби из става 1. овог члана Наручилац има 

правао да за отклањање недостатака ангажује друго лице на терет Извршиоца средствима предвиђеним 

члана 8. овог уговора. 

Члан 11. 

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

  

Члан 12. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора,   уговорне странеће покушати да 

реше споразумно. 

Уколико  спорови  између   наручиоца  и  Извршиоца  не  буду  решени споразумно, надлежан је 

Привредни  суд у Краљеву. 

Члан 13. 

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговорних страна. 

 

Члан 14. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране. 

         

 

       ИЗВРШИЛАЦ:                                                                 НАРУЧИЛАЦ: 
 _____________________                                                    Начелник Општинске управе   

______________________                                                     општине Александровац 

_______________________                                          _________________________ 

                     Иван Новаковић, дипл.правник                  

 

 

 

 

Напомена: Уговор мора да се попуни, потпише и овери. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима 

који важе у Републици Србији. 

Понуђач је обавезан да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, 

техничку спецификацију, а све у циљу припреме одговарајуће и прихватљиве понуде. 

Од понуђача се очекује да укаже на евентуалне уочене недостатке и неправилности у циљу измене 

и допуне конкурсне документације. 

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: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића 26, 37230 

Александровац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности услуга број ЈНМВ 1.2.6.У/2018 

– Израда пројектно  техничке документације за основне школе - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.06.2018. године 

до 12
00

 часова. 

Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише обрасце из конкурсне документације. Обрасце 

понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или 

заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај 

јасан и недвосмислен. Обрасци из конкурсне документације попуњавају се, потписују и оверавају 

печатом, а све у складу са обрасцима и напоменама на обрасцима из конкурсне документације. Обрасце 

који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише и овери (нпр. ако 

понуђач наступа самостално не мора да потпише и овери образац „изјава понуђача о ангажовању 

подизвођача“ и сл.), односно није дужан да их достави.  

Место, дан и сат отварања понуда, подношење пуномоћја  
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, у 13

00
 часова, у 

просторијама Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су 

дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја или овлашћења за 

учешће у поступку отварања понуда. 

Пуномоћје или овлашћење се доставља у писаној форми и мора бити оверено печатом и потписано од 

стране овлашћеног лица понуђача. Факсови и фотокопије пуномоћја или овлашћења се неће уважити.  

О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама. 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.  

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

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

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

по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену 

понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено.  

 

Понуда мора да садржи оверен и потписан: 

1. Образац понуде Образац 1 

2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни Образац 2 

3. Образац трошкова припреме понуде Образац 3 

4. Образац изјаве о независној понуди Образац 4 

5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН 

Образац 5 

6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку Образац 6 



Општинска управа  општине Александровац 

Конкурсна документација за  ЈНМВ  бр. 1.2.6.У/2018 50/ 55 

 
 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН 

7. Образац изјаве понуђача о средствима финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла 

Образац 7 

VII Модел уговора  и 

Осталу документацију дефинисану  овом Конкурсном документацијом. 

 

 

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 ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 

одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине 

Александровац, ул. Јаше Петровића 26, 37230 Александровац, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга,  број ЈНМВ 1.2.6.У/2018-Израда пројектно  техничке 

документације за основне школе - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга,  број ЈНМВ 1.2.6.У/2018-Израда пројектно  техничке 

документације за основне школе - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга,  број ЈНМВ 1.2.6.У/2018-Израда пројектно  техничке 

документације за основне школе - 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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који 

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

подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу 

VI ове конкурсне документације) 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 

IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у 

поглављу VI ове конкурсне документације). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

испуњености тражених услова. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

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)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 

овеконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у 

поглављуVI ове конкурсне документације). 

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 

одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 

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, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

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

Рок плаћања је не дужи од 45 дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015)), од дана достављања рачуна,  а 

којим се потврђује извршење усллуга. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока извршење услуга 

Рок за извршење услуга не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана од дана закључења 

уговора. 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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

продужење рока важења понуде. 

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

 

9.4. Други захтеви: Извршилац је дужан да изврши геодетске услуге и техничку контролу пројектне 

документације. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

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

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима.  

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави:  

а) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (у тренутку закључења уговора):  
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- Бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и картоном депонованог потписа која се предаје 

у тренутку закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла. 

Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне 

услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од оног који је одредио 

Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи 

потпис и печат понуђача.  

Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника 

меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ 

на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у динарима без ПДВ-а, са навођењем рока 

важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.  

Начин подношења: у тренутку закључења уговора. 

Висина: 10% од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ-а.  

Рокови: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 

Наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату уз уговор ако понуђач не испуњава своје уговорене 

обавезе. 

Бланко соло менице морају бити регистраване код Народне банке Србије, у складу са Одлуком о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11 

и 80/15) 

Захтев за регистрацију менице Понуђач подноси својој пословној банци на прописаном обрасцу, при 

чему је дужан да унесе серијски број бланко менице и основ издавања. 

Менична овлашћења не треба посебно регистровати. 

Понуђач је дужан да уз бланко соло меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа достави 

Наручиоцу потврду своје пословне бавке о регистрованој меници, односно оверен примерак захтева за 

регистрацију менице од стране пословне банке или извод из регистра Народне банке Србије.  

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исте ће се сматрати 

неприхватљивим и понуда ће се одбити због битних недостатака. 

У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде) могу дати једну 

гаранцију прибављену од стране само једног члана или више гаранција од свих чланова заједничке 

понуде, а укупна вредност гаранција не може бити мања од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 

ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

општине Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац или  електронске поште на 

e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор 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 за ЈНМВ 1.2.6.У/2018-Израда пројектно  техничке 

документације за основне школе''.  

 

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.  
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 

електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти 

начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као 

доказ да је извршено достављање. 

 

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. ЗЈН).  

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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

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

за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 

штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији 

за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 

nabavke@aleksandrovac.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца: 

Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића 26, 37230 Александровац. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три 

дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

а наручилац исте није отклонио.  

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке 

из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 
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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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 

заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 

1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. 

* Републичка  комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од 

стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је 

налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев  

     за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића 26,  

      37230 Александровац; ЈНМВ 1.2.6.У/2018; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена  

      уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, 

или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 

осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 

оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који 

имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

Примери  попуњених налога за пренос и уплатница за уплату таксе за поднети захтев за заштиту права 

налази се на сајту Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf 

као и упутство о уплати републичке административне таксе 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 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.  

 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да 

закључи уговор са привим следећим најповољнијим понуђечем.  

 

19. ОСТАЛО 

За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се одребе Закон о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ЗОО, ЗОУП и Правилник о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Службени гласник РС“, бр. 68/15), као и остали подзаконски прописи којима су регулисане 

јавне набавке. 


