
 

  

Oбразац 1 

 

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 

 

ПОДАЦИ О  ПОДНОСИОЦУ  ПОНУДЕ 

За набавку број 6У/2021- ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О СТАЊУ И ПОТРЕБНИМ 

КАПАЦИТЕТИМА, ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ И УСКЛАЂЕНОСТИ СА 

МАСТЕРПЛАНОМ РЕФОРМЕ ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. 

ПОПОВИЋ“, АЛЕКСАНДРОВАЦ , општина Александровац  

 

 
•  Назив подносиоца понуде 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Адреса и седиште 
_________________________________________________________________________________ 
 
•  Матични број 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Лице овлашћено  за потписивање уговора 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Одговорно лице за вршење услуга 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Особа за контакт 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Телефон – телефакс 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Електронска пошта 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Порески број понуђача 
_________________________________________________________________________________ 
 
•  Текући рачун и назив банке_______________________________________________________ 
 
 
 
 



 

  

 
 Место и датум                                           Понуђач 
 

______________2021.                                       __________________  
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ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Назив и седиште __________________________________________________________________ 

Адреса ________________________________________________________________________ 

Контакт особа__________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________ 

Текући рачун и назив банке________________________________________________________ 

Лице овлашћено за потписивање уговора__________________________________________ 

Понуду подносим:  а)самостално / б) са подизвођачем / в)као заједничку понуду  

(заокружити) 

 

 

П О Н У Д А 

За набавку број 6У/2021- ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О СТАЊУ И ПОТРЕБНИМ 

КАПАЦИТЕТИМА, ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ И УСКЛАЂЕНОСТИ СА 

МАСТЕРПЛАНОМ РЕФОРМЕ ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. 

ПОПОВИЋ“, АЛЕКСАНДРОВАЦ , општина Александровац 

 

 

 Понуда број ___________________ од __.__. 2021.године за набавку услуга 6У/2021- 

ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О СТАЊУ И ПОТРЕБНИМ КАПАЦИТЕТИМА, 

ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ И УСКЛАЂЕНОСТИ СА МАСТЕРПЛАНОМ 

РЕФОРМЕ ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“, 

АЛЕКСАНДРОВАЦ , општина Александровац: 

 

 

-укупна понуђена цена без  ПДВ-а:.............................................. ____________________ динара; 

-ПДВ износ 20%:...............................................................................____________________ динара;  

-укупна понуђена цена са ПДВ-ом:.............................................._____________________динара 

 и словима:_______________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1.Рок  и начин плаћања:  Плаћање за извршене услуге је најкасније до 45  дана по   

испостављеној фактури  а по претходној контроли извршених услуга.  

 

2.Рок за извршење услуга: У року од 30 дана, од дана потписивања Уговора. 

3.Опције понуде_________________________________________________________________ 
                                ( Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана подношења понуде) 

 

 

Место  и датум                                                                                        Понуђач 

 

_______________                                                                      _________________________    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 О П И С   И   С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А    УСЛУГА       

Предмет набавке: Услуге израде елабората о стању и потребним капацитетима, 

организационој структури и усклађености са Мастерпланом реформе здравства Дома здравља 

″Добривоје Гер Поповић″, Александровац 

Детаљан опис радова који су предмет израде Елабората, је у оквиру Спецификације 

услуга. 

Услуга подразумева ангажовање стручних пројектаната на изради елабората о стању и 

потребним капацитетима, организационој структури и усклађености са Мастерпланом реформе 

здравства Дома здравља ″Добривоје Гер Поповић″, Александровац. 

  

Израђивач Елабората, у складу са одредбама позитивних прописа који се односе на 

израду Елабората, предузима све радње које се тичу вршења услуга које су предмет набавке, а 

нарочито: 

 прати одржавање уговореног рока и пружања услуге , 

 изврши контролу постојећег стања објеката, материјалних средстава, људских ресурса и 

недостатака здравственог система у свим организационим јединицама Дома здравља 

″Добривоје Гер Поповић″, Александровац,   

 изврши незавинсу анализу тренутног стања са функционалног и организационог аспекта,  

 изврши обилазак локације, попис објеката, потребе корисника, интервјуе, анкете,  

 уради систематизацију резултата и прикупљених анализа,  

 припреми коначни извештај, и изади Елаборат. 

Рок  и начин плаћања:  Плаћање за извршене услуге је најкасније до 45  дана по   

испостављеној фактури  а по претходној контроли извршених услуга.  

Опције понуде: најмање 30 дана од дана подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 



 

  

ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О СТАЊУ И ПОТРЕБНИМ КАПАЦИТЕТИМА, 

ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ И УСКЛАЂЕНОСТИ СА МАСТЕРПЛАНОМ 

РЕФОРМЕ ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“, 

АЛЕКСАНДРОВАЦ 

1. ОПШТИ ДЕО: 

НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

     УЛИЦА ЈАШЕ ПЕТРОВИЋА,  БРОЈ 26  

ОБЈЕКАТ:   ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ЛОКАЦИЈА: АЛЕКСАНДРОВАЦ, УЛИЦА БОЛНИЧКА 6/ ДР МИЛАНА    

МИРКОВИЋА 6 

катастарска парцела број: 3536, катастарска општина Александровац 

ПРЕДМЕТ:  ЕЛАБОРАТ О СТАЊУ И ПОТРЕБНИМ КАПАЦИТЕТИМА,        

ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ И УСКЛАЂЕНОСТИ СА 

МАСТЕРПЛАНОМ РЕФОРМЕ ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР 

ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“, АЛЕКСАНДРОВАЦ 

2. ЦИЉ ПРОЈЕКТА 

Здравље има изузетно важан утицај на способност људи да живе свакодневни живот, на 

допринос друштвеном и економском развоју, односно општем успеху земље. Стога здрављу 

треба прићи као великом националном ресурсу који заслужује континуирани стратешки развој. 

Поред тога, право на здравље и здравствену заштиту је једно од основних људских права и сви 

би требало да уживају у најбољем здрављу - свака особа у Републици Србији треба да има 

прилику на избор здравих начина живота и живот у окружењу које даје подршку здрављу. 

План оптимизације мреже установа здравствене заштите (Мастерплан здравства, 2021) доноси 

системске промене у функционисању здравственог система Србије. Ефикасност, доступност и 

квалитет услуга, финансијска стабилност и приближавање пацијентима кључне су речи које 

описују Мастерплан, а основни постулат израде и спроводења плана је обезбеђивање боље, 

више уједначене и правовремене здравствене заштите за грађане Србије, у оквиру постојећег 

буџета за здравство. 

Мастерпланом развоја здравствене заштите Републике Србије усмерава се развој здравственог 

система у складу са укупним развојем друштва. Документом су дефинисани основни циљеви и 

правци развоја здравствене заштите у Републици Србији и доношење Мастерплана засновано је 

на општем друштвеном значају који има здравље и потреби да се представници друштва у 

целини одреде према циљевима и мерама здравствене заштите. Мастерплан представља 

инструмент за даљи развој система здравствене заштите и промена које треба да обележе 

наредни период у смислу унапређења и успостављања равнотеже између ефикасности и 

ефективности и квалитета и безбедности здравствене заштите на свим нивоима система, 

уважавајући околности везане за друштвена кретања, демографске промене, ниво образовних и 



 

  

културолошких достигнућа становништва, здравствено стање становништва, као и низ других 

фактора који могу утицати на одрживи развој здравствене заштите. План се заснива на 

основним принципима и вредностима садржаним у међународним документима донетим под 

окриљем Светске здравствене организације. 

Техничка помоћ за програм јачања социјалне инфраструктуре је поверена Канцеларији за 

управљање јавним улагањима те је циљ поменуте Канцеларије процена неопходних радова како 

би се објекти у функцији здравствене и социјалне инфраструктуре довели у адекватно стање. 

Сврха и циљ овог Пројектног задатка је да се ближе дефинишу технички услови које треба да 

испуни техничка документација за доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију наведених 

објеката како би се једнозначно и квалитетно извели сви неопходни радови, набавила 

квалитетна опрема и инсталације и обезбедила прописна функција објеката уз максималну 

безбедност корисника и запослених. 

3. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА 

Предмет пројекта је израда ЕЛАБОРАТ О СТАЊУ И ПОТРЕБНИМ КАПАЦИТЕТИМА, 

ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ И УСКЛАЂЕНОСТИ СА МАСТЕРПЛАНОМ РЕФОРМЕ 

ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“ у Александровцу. 

Како би се обезбедили адекватни услови за обављање здравствене делатности у објекту, у 

складу са технолосшким захтевима будуће организационе структуре простора потребно је 

израдити Елаборат о потребним капацитетима и организационој структури и ускладености са 

Мастерпланом реформе здравства Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац, 

који ће дати анализу и пресек постојећег стања организационе структуре и капацитета, а на 

основу којих ће се даље израдити катастарско - топографски план и извршити доградња, 

реконструкција, адаптација, енергетска санација потенцијална пренамена, доградња и нова 

изградња објекта Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац. 

Неопходно је извршити снимање постојећег стања објекта, попис материјалних и људских 

ресурса и недостатака здравственог система Елаборатом обухватити све функционално -

организационе целине Дома здравља: Стационар, Физикална терапија, Лабораторија, Хитна 

помоћ, Општа пракса, Медицина рада, Интерна медицина, Гинекологија, Ментално здравље, 

Диспанзер за децу, Рентген, Ковид амбуланта, Котларница, Кухиња, Стоматологија – општа и 

дечја, Мртвачница, Архива, Психијатрија, Офтамологија. 

Независна анализа тренутног стања требало би да буде разматрана са функционалног и 

организационог аспекта. Извршиоцу ће бити предвиђена подршка Стручног тима Наручиоца 

који ће се састојати од запослених у различитим организационим целинама у складу са 

захтевима Пројектног задатка, а поред наведеног Извршилац ће анализирати све организационе 

целине. 

Анализа се спроводи путем брзог прегледа кључних питања на управљачком нивоу, уз 

специфичну контролу кључних организационих целина. Почетни састанак са Стручним тимом 



 

  

Наручиоца, предвиђеним као подршка у раду Извршиоцу, биће допуњен додатним посетама 

локацији, и састанцима са појединачним руководиоцима целина Дома здравља. 

Као део задатка, Извршилац би требало да изврши преглед и оцену постојећих података о стању 

материјалних и људских ресурса Дома здравља, укључујући ризике и одговорности. 

У оквиру овог задатка, од Извршиоца се очекује да реализује следеће активности: 

1. Припрему in situ audita Дома здравља 

2. Обилазак локације, попис објеката, потреба корисника, интервјуи, анкете, бројање 

корисника Дома здравља 

3. Снимање локације из дрона са израдом ортофото подлога и CAD цртежа 

4. Систематизација резултата — систематизација и анализа прикупљених  

информација 

5. Припрема коначног извештаја 

6. Израда Елабората 

4. ПРОПИСИ И СТАНДАРДИ 

При изради Елабората користити важеће прописе, правилнике и стандарде за ову врсту објеката. 

За дефинисање појединих елемената пројекта, за које нису прописани технички нормативи у 

нашим техничким прописима и стандардима, као ни у условима датим у пројектном задатку, 

препоручује се коришћење техничких услова и норматива датих из иностраних прописа, уз 

претходну сагласност Наручиоца. 

5. САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА 

ЕЛАБОРАТ О СТАЊУ И ПОТРЕБНИМ КАПАЦИТЕТИМА, ОРГАНИЗАЦИОНОЈ 

СТРУКТУРИ И УСКЛАЂНОСТИ СА МАСТЕРПЛАНОМ РЕФОРМЕ ЗДРАВСТВА ДОМА 

ЗДРАВЉА „ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“ у Александровцу требало би да садржати 

следеће делове (поглавља): 

1. Увод (подаци о наручиоцу и ауторима, циљ испитивања, предмет испитивања, 

методологија испитивања, ограничење одговорности) 

2. Информације о локалитету (географске информације, саобраћајне везе, опис локације и 

непосредно суседство) 

3. Главни објекти (попис свих објеката са кратким описом намене, фотографије, ситуација) 

4. Преглед управљања здравственом заштитом (актуелна структура и организација Дома 

здравља, службе, одељења, статистика запослених, политика здравствене заштите, 

интеракција запослених са корисницима здравствене заштите, статистика корисника 

здравствене заштите) 



 

  

5. Интервјуи са корисницима и запосленима, бројање корисника услуга 

6. Оцена стања услова рада и животне средине (емисије загађујућих материја у воду, ваздух 

и земљиште; управљање медицинским отпадом, управљање опасним материјама 

(запаљиве, канцерогене и др.), сепаратори, управљање комуналним отпадом, 

радиоактивни материјали и нејонизујуће зрачење, потрошња воде, енергије и енергетска 

ефикасност, усаглашеност са законским прописима, инспекцијски надзор) 

7. Други услови на радном месту (ППЗ, БЗР и др.) 

8. Претходна испитивања за израду катастарско топографског плана 

9. Процена усаглашености Дома здравља Александровац са Мастерпланом здравства 

10. Потребна организација рада и расподела објеката 

11. Закључци и препоруке 

12. Прилози 

Елаборат би требало да садржи процену потреба здравствене организације у циљу 

усаглашавања са Планом оптимизације мреже установа здравствене заштите (Мастерплан 

здравства) Републике Србије и свеобухватног побољшања квалитета, сигурности и ефикасности 

здравствене заштите становништва. 

Садржај елабората и поглавља прилагодити ситуацији на терену на начин да уколико неко од 

поглавља не може да буде обрађено из било ког техничког или функционалног разлога оно 

изостави, или ако се констатује нешто од значаја за израду елабората што захтева уводење 

нових поглавља у елаборат, оно буде укључено. 

Потребне лиценце за пројектовање: 

310, 313 (314), 315 (318), 332, 350, 352, 372, 391,  07 (заштита од пожара и дојава пожара) или 

друге одговарајуће за наведене фазе- који су саставни део елабората и документације. 

Током рада израђивач елабората је дужан сарађивати са Наручиоцем и редовно га обавештавати 

о напредовању радова, односно о предвиђеним техничким решењима и уколико се то од њега 

затражи документацију ставити на увид Наручиоцу и поступити по примедбама и сугестијама 

датим од стране Наручиоца. 

Израђивач елабората је дужан, да након ревизије елабората, отклони све евентуалне недостатке 

у року који одреди ревидент, како би се од стране ревидента добило позитивно мишљење. 

6. РОК ИЗРАДЕ 

Рок за израду Елабората је максимално 30 радних дана од дана потписивања Уговора. 

Уговор траје све до коначног извршења предметних услуга, односно све док Извршилац не 

преда Наручиоцу Елаборат уз сачињавање Записника о примопредаји. 



 

  

7. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ 

Извршилац ће Елаборат доставити Наручиоцу на следећи начин: у електронској форми, 

сачуваној у пдф формату, снимљену на трајни медиј (CD или USB), и три примерка у штампаној 

форми (укоричено или упаковано у фасцикле или регистраторе), а све у договору са 

Наручиоцем 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Образац  3 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 



 

  

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 

 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

За набавку број 6У/2021- ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О СТАЊУ И ПОТРЕБНИМ 

КАПАЦИТЕТИМА, ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ И УСКЛАЂЕНОСТИ СА 

МАСТЕРПЛАНОМ РЕФОРМЕ ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР 

ПОПОВИЋ“, АЛЕКСАНДРОВАЦ 

 

 

                 Назив услуге цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом 

1 2 3 

1. ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О СТАЊУ И 

ПОТРЕБНИМ КАПАЦИТЕТИМА, 

ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ И 

УСКЛАЂЕНОСТИ СА МАСТЕРПЛАНОМ 

РЕФОРМЕ ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР 

ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“, 

АЛЕКСАНДРОВАЦ 

  

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни  образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 2. уписати колико износи цена без ПДВ-а; 

2) у колони 3. уписати  колико износи цена са ПДВ-ом. 

 

Место                                                                                                        Понуђач 

 

_______________                                                                  _________________________                            
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                    ИЗЈАВА 



 

  

 

                                      понуђача о испуњавању услова  у поступку набавке  

                                                          на коју се Закон не примењује 

 

    У складу са чланом 111, 115 и 117. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, 

број 91/2019), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, дајем следећу  

 

      ИЗЈАВУ 

Као одговорно лице Привредног субјекта, потврђујем да Привредни субјект 

_________________________________________________________________________________ 

(назив и седиште привредног субјекта), матични број:_____________, ПИБ:_____________, 

у поступку набавке на коју се Закон не примењује- ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О СТАЊУ 

И ПОТРЕБНИМ КАПАЦИТЕТИМА, ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ И 

УСКЛАЂЕНОСТИ СА МАСТЕРПЛАНОМ РЕФОРМЕ ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА 

„ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“, АЛЕКСАНДРОВАЦ,број 6У/2021 општине 

Александровац, испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и то: 

1.У периоду од претходних 5 (пет) година од дана истека рока за подношење понуда није 

правноснажно осуђен,осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 

забране учешћа у поступку набавке; 

2.Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од  дана 

истека рока за подношење понуда није правноснажно осуђен,осим ако правноснажном 

пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке; 

3.Да је измирио  све своје обавезе пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 

4.Да према свом сазнању  није повредио обавезе у области заштите животне средине;да 

према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права;да према свом 

сазнању није повредио обавезе у области радног права. 

5.Да је свестан  неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке; 

6.Да није покушао да изврши непримеран утицај на поступак одлучивања наручиоца,није 

дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке 

и није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења 

привредног субјекта,избора привредног субјекта или доделе уговора. 

7.Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, 

професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у 

земљи у којој привредни субјект има седиште (чл.115.ст.1.Закона). 

8. Да има минимално по 1 (једно) радно ангажовано лице по основу уговора о раду или по  

другом основу у складу са  Законом о раду (рад ван радног односа) и то дипломирани 

инжењери (VSS) са лиценцама број 310, 313 или 314,315 или 318,332,350,352,372,391,07-

заштита од пожара и дојава пожара.  

 

Доказ доставити уз понуду:  

-фотокопију личне лиценце; 

-потврду за измирене обавезе према Инжењерској комори РС за 2021.годину, и 

-доказ о радном статусу (за носиоце лиценце који су запослени код понуђача уговор 

о раду и МА образац, за носиоца лиценце који нису запослени код понуђача -уговор о 

обављању пеивремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању и М 

образац у складу са Законом о раду односно Законом о доприносима за обавезно социјално 

осигурање).  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум:_______________              ( M.П.)                               Привредни субјект:                                                                                                          


