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На основу чл. 32, 61. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 1.2.5.-2019 У, деловодни бр. 02-1153 од 

15.04.2019.г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.2.5.-2019 У, 

деловодни бр. 02-1153/1 од 15.04.2019.г.године припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку – Пројектна документација за 

реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ 

 

ЈН бр. 1.2.5.-2019 У 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Општи подаци о јавној набавци 

Подаци о предмету јавне набавке 

Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 
услуга, евентуалне додатне услуге и сл. 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Образац понуде 

Модел уговора 

Образац структуре ценe 

Образац трошкова припреме понуде 

Образац изјаве о независној понуди 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

1.Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Установа "Дом за смештај одраслих лица Кулилина" 

Адреса: 18214 Кулина 

Интернет страница: www.kulina.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом 

и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1.2.5.-2019 У су услуге – Пројектна документација за 

реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ 

 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт и информације Драган Милетић дипл.правник. 

е-маил: domkulina@gmail.com 

 број факса: 018/613-816 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulina.org.yu/
mailto:kulina@gmail.com
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  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1.2.5.-2019 У су услуге – Пројектна документација за 

реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ 

Шифра и назив из општег речника набавки: 

71242000-6 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова 

 

2.Партије 

Набавка није обликована по партијама. 

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

  ВРСТА,  КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Врста и количина услуга су садржани у обрасцу структуре цена, чиме су 

дефинисани и карактеристике, квалитет и опис услуга. 

Извршилац се обавезује да на свакој фактури унесе заводни број уговора 

додељен од стране наручиоца и назив јавне набавке. 

 
   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.и ЧЛ 76.  
ЗАКОНА 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
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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, 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 Потврда о акредитацији издата од 
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органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке (чл. 

75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) – Важећа 

дозвола надлежног органа за 

вршење лабораторијских услуга 

Сертификат о акредитацији 

издат од АТС-а или било које 

друге земље са обимом 

акредитације. 

 
 

 

 

АТС са обимом акредитације за 

следеће опите: 

- Одређивање влажности 

узорака тла СРПС.У.Б1.012; 

- Одређивање запреминске масе 

материјала тла са порама 

методом са цилиндром познате 

запремине СРПС.У.Б1.013 

- Одређивање гранулометријског 

састава СРПС.У.Б1.018; 

- Одређивање конзистенције тла 

– Атербергове границе 

СРПС.У.Б1.020; 

- Одређивање односа влажности 

и суве запреминске масе тла 

СРПС.У.Б1.038; 

- Лабораторијско одређивање 

Калифорнијског индекса 

носивости СРПС.У.Б1.042 

- Одређивање еквивалента 

песковитих тла СРПС.УБ1.040 

- Опит директног смицања СРПС 

У.Б1.028 

- Геотехничко испитивање и 

истраживање, Лабораторијско 

испитивање тла – део 10 

Испитивање директног 

смицања СРПС ЦЕН ИСО/ТС 

17892-10 

- Одређивање притисне 

чврстоће тла СРПС У.Б.030 

- Одређивање стишљивости тла 

СРПС У.Б1.032 

- Узимање узорака тла СРПС 

У.Б1.010; 

- Одређивање калифорнијског 

индекса носивости на терену 

СРПС У.Б1.043:1997(повучен) 

или АСТМ Д4429-09а 

- Одређивање ЦБР-а 

динамичким конусним 

пенетрометром АСТМ Д 

6951/6951м-09 

- Одређивање динамичког 

модула методом ултразвука 

СРПС ЕН 12504-4 
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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. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ Потврда о неликвидности издата од 

НБС-a 

Извештај о бонитету за јавне набавке 

од Агенције за привредне регистре 

којим доказује да је за наведене три 

године имао укупан приход најмање у 

наведеном износу, или биланс стања и 

биланс успеха за тражене године са 

мишљењем ревизора ако подлеже 

ревизији. 

 

 

 

- У периоду од годину дана пре 

објављивања позива за подношење 

понуда за ову јавну набавку није био 

неликвидан ниједан дан.  

 

- Да је у претходне три ( 2016, 2017. и 

2018.) године имао приход од најмање 

35.000.000,00 динара са ПДВ-ом 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

-Списак најважнијих извршених услуга 

пројектовања -Потврде наручилаца тј. 

инвеститора за пројекте који су 

наведени у референц листи, или 

Уговори са  рачунима или  окончаним 

ситуацијама. 

 

Потврде наручилаца могу се односити 

на Главне пројекте, Идејне пројекте, 

Пројекте за грађевинску дозволу и 

Пројекте за извођење. 

Потврде могу бити на обрасцу 

Наручиоца  или обрасцу понуђача с 

тим да морају садржати све податке 

које захтева наручилац на свом 

обрасцу. 

 

Доказ за софтвер: 

- Потврда о поседовању и/или 
подрачун о купљеном софтверу и 
изјава на меморандуму понуђача о 
коришћењу;. 

 

 

 

 

 

Да је понуђач у периоду од последњих 

5 година ( 2014, 2015, 2016, 2017 и 

2018.) израдио следеће пројекте: 

 

- Минимум пет пројеката изградње 

санације и реконструкције јавних 

установа, сумарно минимум 8.000,00 

m2 површине 

 

- Минимално 3 (три) пројекта уређења 

слободних површина или партера 

 

- Минимум 2 (два) пројекат 

канделаберског  јавног осветљења  

 

-Минимум 2 (два) пројекта 

хидротехничких инсталација 

 

- Минимум 2 (два) пројекта оптичке 

телекомуникационе мреже  

 

- Минимум три пројекта видео надзора 

јавних установа 
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- Да понуђач поседује софтверe: tower, 

Metal studio, ArmCAD (за пројектовање 

конструкција) или софтвер сличних 

карактеристика. 

 

 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ За све пројектанте копија лиценце и 

потврде о важности лиценце од 

инжењерске коморе.  

Доказ о радном статусу: за носиоце 

лиценци и друге раднике који су код 

понуђача запослени – фотокопију 

уговора о раду и М-А образац, 

односно за носиоце лиценци и 

друге раднике који нису запослени 

код понуђача: уговор – фотокопија 

уговора о делу / уговора о 

обављању привремених и 

повремених послова или другог 

уговора о радном ангажовању, за 

координатора доставити уверење о 

положеном стручном испиту за 

обављање послова координатора 

за израду пројекта. 

За пројектанте за које се захтевају 

референце: Списак најважнијих 

извршених услуга пројектовања (  

-Потврде наручилаца тј. 

инвеститора за пројекте који су 

наведени у референц листи 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Понуђач мора да има запослене или 

ангажоване:  

- минимум 1 (један) одговорни 

пројектант  архитектонских 

пројеката са важећом лиценцом 300 

који поседује  минимум 3 (три) 

личне референце из области 

пројектовања изградње или 

реконструкције и адаптације јавних 

објеката високоградње бруто 

површине веће од 4.000м2 

- минимум 2 (два) одговорна 

пројектанта хидротехничких 

објеката и инсталација водовода и 

канализације са важећом лиценцом 

313 или 314 од којих минимум један 

који поседује минимум 2 (две) личне 

референце из области 

проjектовања хидротехничких 

инсталација 

- минимум 2 (два) одговорна 

пројектанта саобраћајница са 

важећом лиценцом 315 или 312 од 

којих минимум један који поседује 

минимум 2 (две) личне референце 

из области проjектовања 

саобраћајница; 

- минимум 1 (један) одговорни 

пројектант електроенергетских 

инсталација ниског и средњег 

напона са важећом лиценцом 350 

који поседује минимум 2 (две) личне 

референце из области 

пројектовања канделаберског јавног 

осветљења; 

- минимум 2 (два) одговорна 

пројектанта грађевинских 

http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=projgradj#310
http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=projgradj#310
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конструкција објеката 

високоградње, нискоградње и 

хидроградње са важећом лиценцом 

310 или 311 од којих један поседује 

минимум 2 (две) личне референце 

из области пројектовања 

конструкција; 

- минимум 1 (један) одговорни 

пројектант телекомуникационих 

мрежа и система са важећом 

лиценцом 353 

- минимум 1 одговорни пројектант 

за пејзажно архитектонско уређење 

слободних простора са важећом 

лиценцом 373 

- минимум 1 (један) одговорни 

пројектант објеката грађевинске 

геотехнике са важећом лиценцом 

316 

- најмање 1 (један)  координатор за 

безбедност и здравље на раду у 

току израде пројектне 

документације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пописна листа оверена на дан 

31.12.2018. или рачун/предрачун о 

купљеном софтверу и изјава на 

меморандуму понуђача о 

коришћењу. 

Или рачун или уговор о куповини 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

Понуђач мора да располаже (по 

основу власништва, закупа, 

лизинга) следећом техничком 

опремом: 

Минимално захтевана опрема којом 

понуђач мора да располаже:  

- најмање једном тоталном станицом са 

уверењем о еталонирању 

 

 

Неопходно је да због специфичности Установе,  Понуђач посети локацију 

која је предмет јавне набавке и стекне увид у све информације које су неопходне 

за припрему понуде као и да се упозна са свим условима извођења радова, како 

они не би могли бити основ за било какве накнадне промене у цени. Посета 

локације потенцијалних понуђача биће организована дана сваког дана до 

17.05.2019. године.  у времену од 9,00 до 13,00 часова, и мора бити најављена 

минимум 1 (један) дан раније (радни дан). Посета ће бити евидентирана овером 

обрасца из конкурсне документације. 
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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. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ, 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) и чл. 75. ст. 2.  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 
ДОЗВОЛЕ надлежног органа за вршење лабораторијских услуга – 
Сертификата о акредитацији издатог од АТС-а или било које друге земље 
са обимом акредитације како је наведено у табеларном приказу начина 
доказивања обавезних услова под редним бројем 5 .  
 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 
бројем 1, 2, 3 и 4. понуђач доказује достављањем документације која је 
наведена у табеларном приказу начина доказивања додатних услова под 
редним бројем 1,2,3 и 4. 
 

    

 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 , потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 
и оверену печатом. Понуђач је дужан да достави за подизвођач доказ да 
подизвођач испуњава обавезни услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН за део 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 

 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 , 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 
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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 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;  

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 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
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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. 

 

 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција 

за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

 

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. 
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  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

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

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

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: Установа '' Дом за смештај одрслих лица Кулина, 

18214 Кулина, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге –– Пројектна 

документација за реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ,ЈН бр. 1.2.5.-2019 

У - НЕ ОТВАРАТИ“,  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

20.05.2019. године до 10,00 часова. 

Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи:  

 

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

надлежног Привредног суда: 

-Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда 

-Потврду да  није изречена мера забране обављања делатности 

-Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе 
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- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду  да се налази у поступку 

приватизације 

- Напомена: испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1)- 4) Закона, у складу са чл. 77 став 4. Закона, 

понуђач може да докаже достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношчу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл.75 Закона, дефинисане конкурсном документацијом и у том 

случају понуда садржи изјаве понуђача, односно подизвођача. 

- Копија решења/овлашћења Министарства унутрашњих послова за израду 

Главног пројекта заштите од пожара – лиценца А 

- Копија решења/овлашћења Министарства унутрашњих послова за 

Пројектовање посебних система и мера заштите од пожара у складу са чланом 

38. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 111/09 и 20/15) и то за: 

израду пројеката стабилних система за гашење пожара – лиценца Б1, израду 

пројеката стабилних система за дојаву пожара – лиценца Б2, и израду пројеката 

система за одвођење дима и топлоте – лиценца Б6: 

- Копија Решења Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о 

испуњавању услова за издавање сертификата о енергетским својствима објеката 

високоградње 

- Копија извештаја о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за 

привредне регистре за претходне три обрачунске године. (Биланс стања и 

Биланс успеха- уколико извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-

ЈН) не садржи податке за последњу обрачунску годину.  

- Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ни по једном 

рачуну у периоду од 1 године од дана објављивања Позива на Порталу ЈН -

уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 

последњих годину који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 

објављен Позив за подношење понуда. 

- Фотокопије Уговора о раду или Уговора о ангажовању  

- фотокопије личних лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије да је 

носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда 

части издата лиценца није одузета (потврда о важности лиценце) 

- Копије лиценце МУП Републике Србије за послове заштите од пожара.  

- Фотокопије лиценци или рачуна о куповини за захтеване софтвере 

- Фотокопије уговора и  рачуна за извршене референтне услуге, при чему датум 

рачуна или окончане ситуације мора да буде у периоду од 5 година пре дана 

објављивања јавног позива за предметну јавну набавку, или други релевантан 

доказ, потврда наручиоца или слично. 

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

- Образац структуре цене (попуњен, потписан и печатом оверен) 

- Образац понуде (попуњен, потписан и печатом оверен) 

- Модел уговора (попуњен, потписан и печатом оверен) 

- Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и печатом оверен) 
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- Потврда о обиласку локације  

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, 

сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова. 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

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

смештај одраслих лица Кулина, 18214 Кулина, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге - Пројектна документација за 

реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ, ЈН бр 1.2.5.-2019 У,- НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге - Пројектна документација за 

реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ, ЈН бр 1.2.5.-2019 У, - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге - Пројектна документација за 

реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ, ЈН бр 1.2.5.-2019 У, -НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге - Пројектна документација 

за реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ, ЈН бр 1.2.5.-2019 У,- НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

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

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

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

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

своју понуду. 
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5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

заједничких понуда. 

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

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

подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

јавној набавци. 

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

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

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. 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) Закона и то податке о:  
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 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

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

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

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

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

Плаћање услуге које су предмет набавке врши се по извршењу услуге, а у року од 

45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре. Плаћање се врши 

уплатом на рачун понуђача. Понуђач је у обавези да на фактури наведе датум и 

број уговора додељен од стране наручиоца. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Извршилац се обавезује да  фактуру, пре достављања наручиоцу, региструје у 
Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку 
регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и 
садржају Централног регистра фактура («Службени гласник РС», бр. 7/2018). 

Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно 
регистроване у Централном регистру фактура. 

8.2. Захтев у погледу рока извршења услуга 

Примопредаја предмета набавке ће се извршити у просторијама Наручиоца, 
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8.3. 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. 

8.4 ДРУГИ ЗАХТЕВИ 

 Понуђач је у обавези да уз понуду достави динамички план израде пројекта. 

              Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било 

ком тренутку до закључења уговора о набавци под условима из  Закона о јавној 

набавци. 

Понуђач извршење својих обавеза може започети тек по потписивању Уговора. 

Понуђачи треба да имају у виду специфичности категорије корисника који су на 
смештају,  и то што се део пројектовање обавља у павиљонима у који за 
смештај корисника.  

  Наручилац упозорава понуђаче да имају у виду да ће корисници бити у 
павиљонима и кругу установе  и да време извођење је током дана од  7 до 15 
сати. 

Наручилац не може да ремети режим дана рада са корисницима и не сноси 
одговорност за нанету штету опреми, материјалу или радницима понуђача које 
нанесу корисници на смештају. 

Понуђач је у обавези да преузме све мере: заштите, опреме , безбедног 
кретања возила у кругу Установе, материјала и запослених од корисника. 

 

 

9. 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 

свим урачунатим 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. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

складу са чланом 92. Закона. 
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10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУБЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

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

финансија. 

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

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом 

закључења уговора: 

За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са 

меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са 

свим трошковима без ПДВ-а. 

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да 

испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена испоручиоцу у 

року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза које обухватају и 

обавезе исправке пројектне документације по Извештајима Канцеларије за 

управљање јавним улагањима. 

 

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

  - прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за 

попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате 

(менично овлашћење), 

  - фотокопију Картона депонованих потписа, 

  - фотокопију ОП обрасца 
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  - фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке 

или копију листинга са сајта НБС. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

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

електронске поште на e-mail domkulina@gmail.com или факсом на број 

018/613-816 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, ЈН бр. 

1.2.5.-2019 У". 

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

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 

и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

mailto:kulina@gmail.com
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења обавезе. 

Уколико је исти и рок извршења обавезе  као најповољнији бићеа понуда биће 

изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 

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

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

(образац изјаве дат је уконкурсној документацији). 
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18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту 

права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 

јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено. О поднетом Захтеву за заштиту права наручилац објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

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

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том 

случају подношења Захтева за заштиту права долази до застоја рока за 

подношење понуда.  

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

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење Захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

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

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

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева.  

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

изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, 
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позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 

назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне 

набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

 

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси захтев након отварања 

понуда, такса износи 120.000,00 динара. 

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

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

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

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона.  

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

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 

2. тачка 5) Закона.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

 

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА КУЛИНА 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

Обавеза Извршиоца је да пре отпочињања израде пројектне документације, изврши 

снимање постојећег стања, као и да изради пројекат постојећег стања предметног 
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објекта. Документација постојећег стања саставни је део пројектне документације 

која је предмет овог пројектног задатка.  

Обавеза Извршиоца је да пре израде пројекта изврши енергетски преглед објекта, 

снимање термовизијском камером и циљу утврђивања постојећег енергетског 

биланса и о томе састави извештај и елаборат у скалду са спецификацијом. 

 

ПОВОД И ЦИЉ: 

 Пројектни задатак се ради као део техничке документације за израду Пројекта за 

санацију и адаптацију Дома за смештај старих лица Кулина.  

Пројектну документацију потребно је израдити у складу са важећим законима, техничким 

прописима, правилима струке и пројектним задатком. 

 Потребно је израдити Идејни пројекат (ИДП) за прибављање решења о извођењу 

радова, као и Пројекат за извођење (ПЗИ) у сврху извођења пројектованих радова. 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ: 

 Предметни објекти је лоциран на КП  : 2019, 2020, 2021, 2025/1, 2029 и 2031 КО 

Кулина, у Кулини, Намена смештај одраслих лица 

 Спратност објеката је променљива од П до П+4+ПК. Категорија: В. 

Класификациона ознака: ................... Бруто површина 11500m
2
, нето површина 8534,64m

2
. 

 

Комплекс се састоји од следећих функционалних целина: 

1. Економија 

2. Администрација 

3. Смештај корисника зона 1 

4. Смештај корисника зона 2 

 

У оквиру економије (1.) потребно је изградити нове помоћне објекте радионица и гаража, 

заменити и функционално довојити економат од сервисних зграда.  

 

Објекти Администрације се састоје од управне зграде, . 

Смештај корисника је организован у следећим објектима: 

 

- Павиљон “Пинк”, 

- Павиљон “Д” (Д1, Д2, Д3, дефектолошке просторије), 

- Централни павиљон, 

- Мушки павиљон, 

- Женски 1 павиљон, 

- Женски 2 павиљон, 

- “Породични кутак”. 

 



Страница 25 од  68 

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ: 

 Предметну техничку документацију урадити у свему у складу са: 

- Законом о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС , бр. 72/2009, 81/2009, 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13,50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).  

- Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015), 

- Важећим нормативима, прописима и стандардима који се односе на стабилност објекта, 

трајност материјала, противпожарну заштиту, термичку, звучну и хидрозаштиту, заштиту 

од сеизмичких потреса и од опасног напона додира, 

- Копијом плана, снимком подземних инсталација, геотехничким елаборатом, протоколом 

регулације. 

- овим пројектним задатком. 

Пројектант је у обавези да усагласи свој пројекат са свим осталим деловима Идејног 

проејкта и Пројекта за извођење. 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

 

НАМЕНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 Намена објекта је Дом за смештај одраслих лица. С тим у вези, пројекат треба да 

задовољи тренутне потребе за капацитетом Дома, према смерницама ионвеститора и 

посебним захтевима дефинисаним овим пројектним задатком.  

 

Због посебности и структуре корисника Дома, неопходно је извршити анализу потребних 

капацитета, посебних захтева корисника у смислу прилагођавања простора и опреме 

најтежем степену заосталости.  Посебну пажњу приликом пројектовања посветити 

антивандал опреми, систему грејања, надзора и безбедности корисника.  

  

КОНСТРУКЦИЈА 

 Други делови објекта нису предвиђени за конструктивну санацију. По потреби 

приликом извођења радова, извођач је дужан да укаже на евентуална конструктивна 

оштећења која тренутно нису видљива и дао рационално решење. 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 У објекту предвидети све инсталације потребне за савремено функционисане и 
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експлоатацију објекта, то подразумева: 

- Електроинсталације средњег и ниског напона према условима надлежне 

електродистрибуције. 

Мерење утрошене електричне енергије предвидети према условима надлежне 

електродистрибуције за напајање следећих потрошача: 

- системи противпожарне заштите 

- телекомуникациони системи и системе технички заштите 

- део општег осветљења 

- део прикључница и фиксних извода 

- Телекомуникациони и сигнални системи: 

- Систем телефонске инсталације 

- Интерфонски систем 

- Систем дистрибуције кабловске ТВ 

- Систем детекције пожара 

- Инсталације водовода и канализације - исте прикључити на уличну водоводну и 

канализациону мрежу према условима добијеним од ЈКП.  

Предвидети следеће системе: 

- Инсталација санитарне воде 

- Инсталација хидрантске воде 

- Фекална канализација 

- Атмосферска канализација 

- Систем грејања прилагођен корисницима 

- Котларница - алтернативни извор енергије према могућностима на лицу места. 

За све потребне инсталације дати су посебни опширнији пројектни задаци. 

 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

Зидови 

 Унутрашњи преградни зидови постојећи, евентуална замена оштећених делова 

зидова или зидова склоних рушењу. Зидани зидови малтерисани, глетовани и бојени. 

Зидови санитарних чворова обложени керамиком.  Сви зидови термички обрађени у 

складу са елаборатом ЕЕ. 

 Фасадни зидови термички заштићени према елаборату ЕЕ, завршна облога као 

постојећа или према предлогу пројектанта.  

 Посебни захтеви и простори за обављање посебних активности (радионице, итд) 

обрада према предлогу проејктанта, механички отпорна, лако за одржавање.  
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Подови 

 Подове заменити и смислу завршне облоге, кошуљице и термо-звучне изолације. 

Завршни слој отпоран на хабање, према декларацији произвођача за јавну намену-Дом за 

смештај одраслих лица. У санитарним и влажним просторијама керамика.  

 У просторијама за одржавање као и просторији за контролу улаза завршна обрада 

пода су керамичке плочице.  

 Цементна кошуљица као завршна обрада предвиђена је у котларници. 

 Степеништа обрадити према предлогу пројектанта. 

Плафони 

 Завршна обрада плафона у техничким и заједничким помоћним просторијама је 

натур бетон, хигијенски окречен или постојећи малтер. 

 Плафони у јавним и заједничким јавним просотрима малтерисан или спуштен ради 

проласка инсталација према предлогу и решењу пројектанта. 

Алуминарија 

 Прозори и врата су од елоксираних алуминијумских профила и са прекинутим 

термичким мостом. Застакљени су у складу са захтевима енергетске ефикасности и 

димензијама стаклених површина. Прилагодити оков и систем отварања корисницима – 

контрола приступа. Предвидети заштитне решетке где је то потребно. 

 Улазна врата у објекте су од елоксираних алуминијумских профила и са 

прекинутим термичким мостом. 

Унутарња столарија 

 Унутрашња врата у учионицама и заједничким просторијама се уграђују сувом 

монтажом.  Према предлогу пројектанта у класи за намену објекта. 

Црна браварија 

 Противпожарна врата одговарајуће отпорности на пожар као и противдимна врата 

предвидети свуда где је потребно у складу са пројектом заштите од пожара. 

 Метална врата без захтева за отпорност на пожар налазе се на просторијама за 

одржавање. 

 Ограде унутра њих степеништа формиране су од вертикалних носача од нерђајућег 

или бојеног челика везаних за крак степеништа, са вертикалама мањег пресека на маx. 

растојању 12цм. 

Кровови 

Извршити замену кровног покривача од азбестних и лесонит плоча на Управи и објектима 

Економије 

 

Израда Идејних пројеката за реконструкцију и адаптацију објеката и инсталација у 

објекту по прибављању Локацијских услова, који максимално садрже: 
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• 0 - Главну свеску; 

• 1 - Пројекат архитектуре (укључујући садржај и ентеријер) 

• 2 - Пројекат конструкције 

• 3 – Пројекат хидротехничких инсталација 

• 4/1 – Пројекат електроенергетских инсталација 

• 4/2 – Пројекат система управљања машинских постројења – аутоматика, 

мерење и управљање – централни систем за надзор и управљање 

• 5/1 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

• 5/2 – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара 

• 6/1 – Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, 

климатизација) 

• 6/2 – Пројекат лифта 

• 6/3 – Пројекат стабилних система за гашење пожара – мокри систем и 

систем гашења гасовима 

• 6/4 – Пројекат медицинских гасова 

• 6/5 – Пројекат инсталација за одвођење дима 

• 7 – Пројекат технологије  

• 9 – Пројекат спољашњег уређења 

• Елаборат енергетске ефикасности – постојеће и на основу нумеричке 

симулације усвојено новопројектовано стање у складу са Правилником о 

енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/11) – а који 

представља улазни податак за израду осталих пројеката; 

• Елаборат заштите од пожара. У случају не испуњавања противпожарних 

стандарда, урадити пројекат потребних мера како би се исти задовољили; 

 

1. Израда Пројеката за извођење за потребе реконструкције објеката и инсталација у 

објектима, који садрже: 

• 0 - Главну свеску; 

• 1 - Пројекат архитектуре (укључујући садржај и ентеријер) 

• 2 - Пројекат конструкције 

• 3 – Пројекат хидротехничких инсталација 

• 4/1 – Пројекат електроенергетских инсталација 

• 4/2 – Пројекат система управљања машинских постројења – аутоматика, 

мерење и управљање – централни систем за надзор и управљање 

• 5/1 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

• 5/2 – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара 

• 6/1 – Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, 

климатизација) 

• 6/2 – Пројекат лифта 

• 6/3 – Пројекат стабилних система за гашење пожара – мокри систем и 

систем гашења гасовима 

• 6/4 – Пројекат медицинских гасова 

• 6/5 – Пројекат инсталација за одвођење дима 

• 7 – Пројекат технологије  

• 9 – Пројекат спољашњег уређења 
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• Главни пројекат заштите од пожара 

• Израда детаљног предмера и предрачуна радова по свим наведеним 

пројектима, за које је то прихватљиво. 
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САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  (ИДП и ПЗИ) 

 

 

1. АРХИТЕКТУРА 

1.A. A - OПШTA ДOКУMEНTAЦИJA  бр:  

 

1.A.2 - Рeшeњe o oдрeђивaњу oдгoвoрнoг прojeктaнтa 

aрхитeктурe  
A- 

 

1.A.3 -  Рeшeњe o испуњeнoсти услoвa зa изрaду тeхничкe 

дoкумeнтaциje (изjaвa oдгoвoрнoг прojeктaнтa зa лицa кoja су 

учeствoвaлa у изрaду прojeктa) 

A-  

 

1.A.4 - Изjaвa прojeктнe oгрaнизaциje дa je тeхничкa 

дoкумeнтaциja урaђeнa у склaду сa прoписaним урбaнистичкo-

тeхничким услoвимa, прojeктним зaдaткoм инвeститoрa, 

тeхничким пoрписимa, нoрaмтивимa и стaндaрдимa зa 

прojeктoвaњe oдгoвaрajућe врстe oбjeкaтa 

A- 

1.Б Б - TEХНИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA  бр.  

 
1.Б.1 - Прojeктни зaдaтaк A- 

 
1.Б.2 - Teхнички oпис  A-  

1.Ц. Ц - НУMEРИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA  бр: 

 
1.Ц.1 - Taбeлaрни прикaз пoвршинa oбjктa A- 

 
1.Ц.2 - Предмер и предрачун радова A- 

1.Д. Д - ГРAФИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA бр:  

 
1.Д.1 - Ситуaциja сa oснoвoм призeмљa, Р 1:200 A- 

 
1.Д.2 - Ситуaциja сa oснoвoм крoвa, Р 1:200 A- 

 
1.Д.3 - Oснoвa призeмљa-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:100 A- 

 
1.Д.4 - Oснoвa 1.спрaтa-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:100 A- 

 
1.Д.5 - Oснoвa 2.спрaтa-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:100 A- 

 
1.Д.6 - Oснoвa 3.спрaтa-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:100 A- 

 
1.Д.7- Oснoвa крoвних рaвни-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:100 A- 

 
1.Д.8 - Прeсeк 1-1-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:100 A- 

 
1.Д.9 - Прeсeк 2-2-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:100 A- 
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1.Д.10 - Oснoвa призeмљa, Р 1:100 A- 

 
1.Д.11 - Oснoвa 1. спрaтa, Р 1:100 A- 

 
1.Д.12 - Oснoвa 2. спрaтa, Р 1:100 A- 

 
1.Д.13 - Oснoвa 3. спрaтa, Р 1:100 A- 

 1.Д.14 - Oснoвa 4. спрaтa, Р 1:100 A- 

 
1.Д.15 - Oснoвa крoвнe кoнструкциje, Р 1:100 A- 

 
1.Д.16 - Oснoвa крoвних рaвни, Р 1:100 A- 

 
1.Д.17 - Прeсeк 1-1, Р 1:100 A- 

 
1.Д.18 - Прeсeк 2-2, Р 1:100 A- 

 
1.Д.19 - Прeсeк 3-3, Р 1:100 A- 

 
1.Д.20 - Прeсeк 4-4, Р 1:100 A- 

 
1.Д.21 - Фaсaдa 1, Р 1:100 A- 

 
1.Д.22 - Фaсaдa 2, Р 1:100 A- 

 
1.Д.23 - Фaсaдa 3 и 4, Р 1:100 A- 

 
1.Д.24 - 3д модел екстеријера, мин. 4 погледа, визуализација А- 

 

1.Д.25 - 3д модел ентеријера типске учионице, радионице, 

зборнице, хола, мин. 8 погледа, визуализација 
А- 

 
1.Д.26 - Детаљ спуштеног плафона, основа и пресек Р 1:5 А- 

 
1.Д.27 - Детаљ свих типова зидова, основа и пресек Р 1:5 А- 

 
1.Д.28 - Детаљ слогова подова, основа и пресек Р 1:5 А- 

 
1.Д.29 - Детаљ уградње фасадне столарије Р 1:5 А- 

 
1.Д.30 - Детаљ уградње унутрашње столарије Р 1:5 А- 

 
1.Д.31 - Детаљ фасадног зида,  Р 1:5 А- 

 
1.Д.32 - Детаљ споја фасадног зида и крова, кровни венац,  Р 1:5 А- 

 
1.Д.33 - Детаљ окапнице и прозорске клупице,  Р 1:5 А- 

 
1.Д.34 - Детаљ надзитка,  Р 1:5 А- 

 
1.Д.35 - Други потребни детаљи,  Р 1:5 А- 

 

2. КОНСТРУКЦИЈА 
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2.A. A - OПШTA ДOКУMEНTAЦИJA  бр:  

 

2.A.2 - Рeшeњe o oдрeђивaњу oдгoвoрнoг прojeктaнтa 

конструкције 
К- 

 

2.A.3 -  Рeшeњe o испуњeнoсти услoвa зa изрaду тeхничкe 

дoкумeнтaциje (изjaвa oдгoвoрнoг прojeктaнтa зa лицa кoja су 

учeствoвaлa у изрaду прojeктa) 

К-  

 

2.A.4 - Изjaвa прojeктнe oгрaнизaциje дa je тeхничкa 

дoкумeнтaциja урaђeнa у склaду сa прoписaним урбaнистичкo-

тeхничким услoвимa, прojeктним зaдaткoм инвeститoрa, 

тeхничким пoрписимa, нoрaмтивимa и стaндaрдимa зa 

прojeктoвaњe oдгoвaрajућe врстe oбjeкaтa 

К- 

2.Б Б - TEХНИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA  бр.  

 
2.Б.1 - Прojeктни Зaдaтaк К- 

 
2.Б.2 - Teхнички oпис  К-  

2.Ц. Ц - НУMEРИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA  бр: 

 
2.Ц.1 - Статички прорачун К- 

 
2.Ц.2 - Спецификација арматуре К- 

2.Д. Д - ГРAФИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA бр:  

 
2.Д.1 - Oснoвa призeмљa- Р 1:100 К- 

 
2.Д.2 - Oснoвa 1. спрaтa- Р 1:100 К- 

 
2.Д.3 - Oснoвa 2. спрaтa- Р 1:100 К- 

 
2.Д.4 - Oснoвa 3. спрaтa- Р 1:100 К- 

 2.Д.5 - Oснoвa 4. спрaтa- Р 1:100 К- 

 
2.Д.6 - Планови оплате- Р 1:100 К- 

 
2.Д.7 - Планови арматуре - Р 1:100 К- 
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ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА КУЛИНА 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

ВОДОВОД: 

Прикључење замењене мреже објекта предвидети на локални водозахват према као што је 

и постојећи. 

Мерење потрошње воде предвидети посебним водомером за сваку функционалну целину. 

Водомере сместити у свему према условима ЈКП.  

У случају недовољног притиска у спољној водоводној мрежи на месту прикључка, 

предвидети постројења за повишење притиска које треба сместити у просторије. 

Санитарна вода 

Санитарну водоводну мрежу свих надземних етажа пројектовати од полипропиленских 

водоводних цеви и фазонских комада. 

Водоводна мржа санитарне воде, постављена негрејаним просторијама, термички се 

изолује термоизолационим материјалом (Армафлеx, Кфлекс ). 

На свакој вертикали предвидети пропусни вентил са испусном славином. У сваком мокром 

чвору предвидети централни вентил, а за свако точеће место пропусни вентил. 

Водоводну мрежу ван објеката пројектовати од полиетиленских водоводних цеви. 

- У просторијама за одржавање предвидети WЦ шољу, трокадеро са високим водокотлићем 

и зидном једноручном батеријом, бојлер од 50 лит., умиваоник са стојећом батеријом, 

холендер славину 3/4 и подни сливник. 

- Утоплотним подстаницама предвидети емајлирану чесменску шољу виндабона са 

холендер славином1/2 и подни сливник. 

У оквиру комплекса предвидети баштенске хидранате за заливање растиња и прање стаза, 

и то по један за сваку ламелу. Прикључак ове инсталације извести са цевовода санитарне 

воде објекта са могућношу пражњења у зимскомпериоду. 

Хидрантска мрежа 

Распоред зидних противпожарних хидраната усвојити према пројекту за тите од пожара 

(проверити да ли постојеће одговара). 

Развод противпожарне воде предвидети од челичних поцинкованих цеви и фитинга. 

 

КАНАЛИЗАЦИЈА: 

Фекална канализација 

Прикључење објекта предвидети на постојећу канализациону мрежу у свему према 
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условима ЈКП. За све санитарне приборе у објекту предвидети одвод употребљене воде. 

Канализациону мрежу у ламелама где год је то могуће пројектовати тако да се развод 

налази испод подне плоче, а према договору са одговорним пројектантом АГ пројекта. 

Развод канализације у плафону купатила "сакрива" се водоотпорним гипс-картонским 

облогама, то ће бити обухваћено архитектонско-грађевинским пројектом. Фекалне 

вертикале и развод по санитарним просторима су од ПВЦ цеви и фазонских комада 

квалитета као Wавин (нискошумна канализација). На унутрашњој мрежи предвидети 

довољан број ревизија, а на спољној мрежи довољан број шахтова за лако одржавање 

система. 

Пројектом предвидети прикупљање свих фекалних отпадних вода из објекта и системом 

хоризонталног развода спровести их најкраћим путем до колектора за пречишћавање 

одакле се канализација испушта у поток. 

Предвидети одвод воде из преливних јама у топлотним подстаницама. 

Канализацију под плафоном гараже предвидети од Wавин АС канализационих цеви због 

могу ности оштећењ аканализационих цеви и фазонских комада. 

Кишна канализација 

Одводњавање са кровних површина објеката ре шва се одговарајућим олучним 

вертикалама које се воде на фасади и обухватају архитектонским пројектом. Ради заштите 

од могућих оштећења олуци се до висине 2м од пешачких комуникација изводе од ливено-

гвоздених канализационих цеви са ЛВГолучњацима. 

Одвод конденза од клима уређаја ре ава се у оквиру машинског пројекта и повезује на 

олучне вертикале у нивоу приземља. 

Санитарни уређаји, санитарна арматура и галантерија 

Санитарна опрема и прибор треба да буду прве класе, боје и облика које изабере 

пројектант, обавезно у антивандал варијанти зобг спефичности корисника. 

Санитарне уређаје предвидети од санитарног порцелана: 

- WЦ шоље, са уградним водокотли има као Геберит или слицног квалитета. Облога се 

обухвата АГ пројектом. 

- Умиваоници: керамички са хромираним сифоном или несаломива корита. 

- Електри ни бојлери: 80 лит., односно 50 лит. вертикални или хоризонтални (по договору 

са одговорним пројектантом архитектонског пројекта) са ИНОX казаном. Нискомонтажни 

елетрични бојлери од 10 лит. предвиђа се само место за бојлер у кухињама и WЦ-има 

особља. 

- Подни сливници фи 50 са ИНОXре еткому становима и локалима као ХЛ или АКО 

Батерије предвидети једноручне, са керамичким језгрима. Батерије на умиваонику 

предвидети стојеће, са везом на ЕК вентиле.  

Пројектом предвидети савремена технолошка решења и квалитетне материјале. 

Пројектант обезбеђује све потребне техничке услове и сагласности од надлежних 

комуналних служби. 

 

САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
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1. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

3.A. A - OПШTA ДOКУMEНTAЦИJA  
 

 

3.A.2 - Рeшeњe o oдрeђивaњу oдгoвoрнoг прojeктaнтa 

хидротехничких инсталација водовода и канализације 
ВИК- 

 

3/1.A.3 -  Рeшeњe o испуњeнoсти услoвa зa изрaду 

тeхничкe дoкумeнтaциje (изjaвa oдгoвoрнoг прojeктaнтa 

зa лицa кoja су учeствoвaлa у изрaду прojeктa) 

ВИК-  

 

3.A.4 - Изjaвa прojeктнe oгрaнизaциje дa je тeхничкa 

дoкумeнтaциja урaђeнa у склaду сa прoписaним 

урбaнистичкo-тeхничким услoвимa, прojeктним зaдaткoм 

инвeститoрa, тeхничким пoрписимa, нoрaмтивимa и 

стaндaрдимa зa прojeктoвaњe oдгoвaрajућe врстe oбjeкaтa 

ВИК- 

3.Б Б - TEХНИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA  
 

 
3.Б.1 - Прojeктни Зaдaтaк ВИК- 

 
3.Б.2 - Teхнички oпис са прорачуном ВИК-  

3.Ц. Ц - НУMEРИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA  
 

 
3/1.Ц.1 -Предмер и предрачун радова ВИК- 

 
3/1.Ц.2 -Хидраулични прорачун водовода ВИК- 

 
3/1.Ц.3 -Хидраулични прорачун кишне канализације ВИК- 

 
3/1.Ц.4 -Хидраулични прорачун фекалне канализације ВИК- 

3/1.Д. Д - ГРAФИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA 
 

 
3.Д.1 - Ситуација, Р 1:200 ВИК- 

 
3.Д.3 - Основа приземља, Р 1:100 ВИК- 

 
3.Д.4 - Основа 1.спрата, Р 1:100 ВИК- 

 
3.Д.5 - Основа 2.спрата, Р 1:100 ВИК- 

 
3.Д.6 - Основа 3.спрата, Р 1:100 ВИК- 

 
3.Д.7 - Основа 4.спрата, Р 1:100 ВИК- 

 
3.Д.8 - Основа повученог спрата, Р 1:100 ВИК- 

 
3.Д.9 - Изометријска шема водовода, Р 1:100 ВИК- 
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3.Д.10 - Изометријска шема водовода, Р 1:100 ВИК- 

 
3.Д.11 - Пресек фекалне канализације, Р 1:100 ВИК- 

 
3.Д.12 - Пресек фекалне канализације, Р 1:100 ВИК- 

 
3.Д.13 - Пресек фекалне канализације, Р 1:100 ВИК- 
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ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА КУЛИНА 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

 Урадити пројектну документацију пројекат за извођење електроенергетских 

инсталација. Пројектну документацију базирати на подлогама из архитектонског пројекта.  

 Електроенергетске инсталације ускладити са осталим инсталацијама. Сва опрема, 

трасе и полагање каблова у антивандал варијанти, максимална безбедност. 

 

Пројектом обрадити следеће електроенергетске инсталације: 

- Инсталација енергетског напајања и развода у објекту; 

- Инсталација општег унутрашњег осветљења; 

- Инсталација сигурносног и противпаничног осветљења; 

- Инсталација прикључница опште намене; 

- Инсталација прикључака технолошке опреме (осим кима комора и електромоторних 

погона);  

- Инсталација котларнице (као посебан део или свеска, као део основног пројекта 

електроинсталација или пројекта машинских инсталација); 

- Инсталација громобрана и уземљења; 

- Инсталација спољне расвете. 

 

УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

 

1.  Напајање 

 За потрошаче у објекту предвидети напајање електричном енергијом преко 

постојећег прикључка уз задржавање постојећих капацитета. 

За потрошаче који не смеју остати без напајања предвидети локалне УПС уређаје. 

 

Вођење каблова унутрашњег развода предвидети у ПНК регалима, делом изнад спуштеног 

плафона,и делом по зиду и испод малтера. 

 

2.  Прикључнице и прикључци 
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 У целом објекту предвидети довољан број прикључница опште намене (одржавање, 

сервисирање) а у административном делу предвидети и довољан број утичница за 

прикључење компјутерске и канцеларијске опреме. 

Све прикључнице у канцеларијским просторијама треба да буду модуларног типа, 

уграђене испод малтера и треба да обједини енергетске прикључке и прикључке слабе 

струје. У деловима објекта основних школа које користе деца  прикључнице морају бити 

сигурносног типа са забрављивањем. 

Прикључнице и галатерија у смештајном делу за кориснике антивандал недосупно 

кориснику. 

 

Предвидети прикључке за бојлере у санитарним просторијама, прикључке за 

аутоматизована врата и прикључке за централне уређаје слабе струје.  

 

 Предвидети напајање технолошке опреме у објекту предвиђањем одговарајућих 

прикључака и прикључница према подацима о опреми достављеним у виду табела и 

цртежа. 

 Инсталација електромоторног погона и аутоматика система за грејање, хлађење и 

вентилацију објекта, као и припадајући разводни ормани, нису предмет овог пројекта. 

Пројектом је потребно предвидети напајање тих разводних ормара. 

 Уколико се у објекту повећавају капацитети, потребно је обратити се локалној 

Електродистрибуцији за услове. 

 

 

3.  Осветљење 

 Пројектом у објекту предвидети опште и противпанично осветљење. 

 Опште осветљење у објекту пројектовати, тако одговара намени просторија и 

важећим прописима и препорукама у погледу квалитета осветљења. Предвидети 

квалитетне светиљке и изворе, реномираних произвођача. 

 Опште осветљење предвидети са светиљкама са ЛЕД извором светла.  

 За нужно осветљење и евакуацију, предвидети ЛЕД светиљке са сопственим 

акумулаторским уређајем, аутономије 3 сата, са пиктограмом и вертикалном натписном 

таблом. Осигурачи струјних кола противпаничне расвете морају бити видно обележени. 

 У техничким просторијама, тоалетима имагацинимапредвидети дихтоване светиљке 

за влажне просторије.  

 

Јачина осветљаја треба да има најмање следеће средње вредности: 

Смештај Корисника:         (300-500) Лx 

Канцеларијске просторије:   не мање од 300 Лx 

Споредне просторије:           не мање од 200 Лx 
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Складишне просторије:        не мање од 200 Лx 

Нужно осветљење:      1 Лx, 5 Лx (степениште) 

 

 Управљање осветљењем предвидети локално и даљински са разводног ормара или 

просторије помоћног особља  (ходници, степеништа,спољашња расвета, и сл).  

 

4.  Громобранска заштита и уземљење 

 Пројектом обухватити преглед и евентуалну поравку постојећегромобранске 

инсталације  и постојећег уземљења или, уколико је неопходно, пројектовати нову 

громобранску инсталацију. 

На уземљивач повезати све металне масе у објекту, које у нормалном раду нису под 

напоном. Такође, предвидети премошћење прирубница, вентила, пумпи и сл. У 

котларницама и подстаницама. 

У свим мокрим чворовима предвидети инсталацију изједначења потенцијала. 

 

5.  Опште 

 Све инсталације у објекту извести кабловима са бакарним или алуминијумским 

жилама одговарајућег пресека са изолацијом од материјала без халогених елемената. 

 Инсталацију водити делом на регалима, делом видно по зиду, делом у 

инсталационим цевима положеним у зид и на зид сходно потреби и могућностима. 

 За вођење електроенергетских инсталација у објекту предвидети кабловске регале 

одговарајућих димензија. 

 Инвестициону техничку документацију израдити у складу са Законом о изградњи 

објеката као и другим важећим Законима, правилницима и прописима. 

 

 

СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 Предвидети спољашње ЛЕД осветљење са фасаде објекта.  

 

САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

1 НАСЛОВНА СТРАНА  

1.1 САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

1.2 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

1.3 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 
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ИНСТАЛАЦИЈА 

 

2 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

2.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС  

2.2 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

2.3 ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ  

 

3 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1 ТЕХНИЧКИ ПРОРАЧУН 

       3.11 прорачун каблова 

       3.12 прорачун заштите инсталација 

       3.13 прорачун нивоа заштите громобранске инсталације 

       3.14 прорачун отпора уземљивача 

       3.15 код постављања хватаљки са раним стартом потребно је дати и статички прорачун 

3.2 ФОТОМЕТРИЈСКИ ПРОРАЧУН 

3.2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

4. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

  



Страница 41 од  68 

ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА КУЛИНА 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

 Урадити пројектну документацију пројекат за извођење телекомуникационих и 

сигналних инсталација. Пројектну документацију базирати на подлогама из 

архитектонског пројекта. Сви доступни елменти система који су достпуни корисницима у 

антивандал варијанти квалитета. 

 Електроинсталације слабе струје ускладити са осталим инсталацијама. 

 

 Пројектом обрадити инсталације следећих сигналних и комуникационих система: 

- Структуирани кабловски систем; 

- Систем озвучавања и обавештавања; 

- Систем дистрибуције ТВ сигнала; 

- Систем аутоматске дојаве пожара. 

 

 

1.  Инсталација структуираног кабловског система (СКС) 

     Инсталације телефона и рачунарске мреже 

1.1.  Прикључак објекта на јавну телефонску мрежу: Користити постојећи прикључак, 

постојеће капацитете 

 

1.2.  Пројектом, у објекту, предвидети интеграцију телефонског и рачунарског система 

кроз јединствену мрежу (структурни кабловски систем - СКС). Инсталацију структурног 

кабловског система (СКС) предвидети у складу са стандардима ИСО/ИЕЦ 11801 и ЕН 

50173 као и препорукама водећих произвођача опреме у тој области. Систем треба да 

омогући поуздан пренос података у оквиру различитих архитектура рачунарских мрежа и 

различитих типова сигнала на фреквенцијама до 200 МХз (цат. 6). 

 

1.3.  У оквиру инсталације структурног кабловског система предвидети довољан број 

концентрација рачунарске мреже (условљено капацитетима и маx. дозвољеном дужином 

линка која не сме прећи 90м). Концентрација рачунарске мреже се налази у посебној за то 

намењеној просторији.  

 

1.4.  Ормани концентрације структурног кабловског система треба да буду димензија 
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основе 600x600мм и висине 15ХУ до 18ХУ.  У оквиру ормана предвидети место за 

смештај пасивних и активних мрежних и телекомуникационих уређаја (патцх панели, 

патцх гуиде панели,сwитцх, модем, АТЦ итд.) и предвидети мин. 30% резерве.  

 

1.5.  Прикључке структурне мреже предвидети на следећи начин: 

За учионице предвидети по два прикључка СКС-а са конекторима типа РЈ-45 момтираних 

у зид. 

У канцеларијама, за радна места, предвидети по два прикључка СКС-а за свако радно 

место са конекторима типа РЈ45 ради могућности реализације како телефонског тако и 

рачунарског саобраћаја. 

У објекту предвидети довољан број СКС прикључака за прикључење wирелесс аццесс 

поинт-а како би се остварила добра покривеност WиФи сигналом. 

 

1.6.  За потребе реализације телефонског саобраћаја у објекту предвидети кабловску 

везу локалне концентрације СКС-а (РАЦК ормар) са изводним телефонским орманом 

(ИТО) вишепаричним телекомуникационим каблом потребног капацитета. 

 

1.7.  Хоризонтални кабловски развод СКС инсталација предвидети екранизованим 

четворопаричним кабловима типа СФТП (цат 6). 

 

2.  Систем озвучавања и обавештавања 

 Предвидети систем озвучавања којим треба обухватити целокупан простор објекта.  

 Систем треба да омогући емитовање музичког програма са АМ/ФМ тјунера, 

ЦД/МП3 плејера или рачунара и емитовање посебних обавештења. 

 Разгласни уређај предвидети у просторији намењеној за ту сврху И исти треба да 

садржи потребне елементе за емитовање порука: микрофон, ЦД репродуктор, ФМ тјунер, 

појачаваче снаге и др.  

 Озвучење простора предвидети монтажом одговарајучег типа звучних кутија: за 

уградњу у спуштени плафон, за монтажу на зид, односно висећу монтажу. У учионицама 

предвидети могућност локалне регулације интензитета звука.  

 Кабловску инсталацију система озвучавања и обавештавања предвидети 

инсталационим кабловима типа ЛиХЦХ 2x1.5мм² и ЛиХЦХ 4x1.5мм². 

 

 

3.  Систем дистрибуције ТВ сигнала 

3.1.     Пројектом предвидети дистрибуцију ТВ сигнала од главног разделника до сваке 

учионице 

3.2. Главни разделник предвидети у главном РАЦК орману 
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3.3. Кабловску инсталацију реализовати коаксијалним кабловима типа РГ-6 ХФ са 

омотачем без халогених елемената. 

3.4. Инсталације дистрибуције ТВ сигнала завршити на одговарајућим ТВ 

прикључницама намењеним за монтажу у зид. 

 

4.  Систем аутоматске детекције и дојаве пожара 

4.1. Предвидети аналогно адресабилни систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара 

са микропроцесорски управљаном централом која ће омогућити јасну презентацију 

предалармних и алармних стања система.  

4.2. Предвидети систем потпуне заштите објекта, аутоматском дојавом пожара 

обухватити све просторије и простор спуштеног плафона осим мокрих чворова.  

4.3. Централни уређај система дојаве пожара предвидети у канцеларији помоћног 

особља.  

4.4. Извршне функције централе дефинисати у складу са  Главним пројектом заштите 

од пожара. 

4.5. Предвидети алармне сирене за упозорење у случају пожара. 

4.6. Предвидети могућност даљинског преноса аларма (говорне поруке) преко 

телефонске линије. 

4.7. Кабловску инсталацију система дојаве пожара предвидети кабловима типа Ј-Х(Ст)Х 

2x2x0.8мм. Извршне функције система дојаве пожара реализовати безхалогеним 

инсталационим кабловима ватроотпорности 30 мин. 

 

5.  Опште 

5.1. Инсталацију водити делом на регалима, делом видно по зиду, делом у 

инсталационим цевима положеним у зид и на зид сходно потреби и могућностима. 

5.2. За вођење телекомуникационих и сигналних инсталација у објекту предвидети 

кабловске регале одговарајућих димензија. 

5.3. Инвестициону техничку документацију израдити у складу са Законом о изградњи 

објеката као и другим важећим Законима, правилницима и прописима. 

 

6. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

1. Насловна страна 

2. Садржај 

3 Решење о регистрацији предузећа 

4. Решење о одређивању лица за израду пројекта дојаве пожара 

5. Изјава одговорног пројектанта за израду пројекта дојаве пожара 

6. Уверење МУП-а о положеном стручном испиту и лиценце 
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7. Текстуална документација 

7.1. Технички опис 

7.2. Техничке карактеристике елемената система дојаве пожара 

7.3. Општи технички услови 

 

8. Нумеричка документација 

8.1. Прорачуни 

8.2. Предмер и предрачун 

 

9. Графичка документација 

9.1.Диспозиција опреме и каблова - призремље Р=1:100 

9.2.Диспозиција опреме и каблова – први спрат Р=1:100 

9.3.Диспозиција опреме и каблова – други спрат Р=1:100 

9.4.Диспозиција опреме и каблова – трећи спрат Р=1:100 

9.5.Блок шема Р= - 

9.6.Детаљ положаја детектора Р= - 

9.7.Детаљ положаја детектора у односу на отворе Р= - 

9.8.Детаљ положаја детектора у односу на зидове Р= - 

9.9.Детаљ проласка кабла Р= - 
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ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА КУЛИНА 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

ПОВОД И ЦИЉ: 

 Основни циљ овог пројекта је да се изврши реконструкција, дају предлози 

побољшања и модификације централног грејања, као и да се систем грејања повеже на 

савременију и технолошки напреднију, новопројектовану котларницу која ће као извор 

топлоте користити биомасу.  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:Н 

 Предметни објекат је лоциран у Кулини. Намена: Смештај корисника................ 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

 Извршити детаљан енергетски преглед објекта и прибавити сву постојећу техничку 

документацију о систему грејања. 

 Урадити извештај о тренутном стања система централног грејања. 

 Поделити објекат на грејне зоне у зависности од намене унутрашњих просторија и 

захтева инвеститора. Дефинисати унутрашње пројектне температуре, према важећим 

стандардима. 

 У складу са наменом простора, начином и временом коришћења предвидети 

термотехничке инсталације која би омогућила квалитетно грејање школске зграде, као и 

задовољити све услове топлотног комфора. 

 Извршити прорачун губитака топлоте свих просторија зграде. Приликом прорачуна 

користити податке из елаборате о ЕЕ зграда. 

 Проверити да ли постојећа грејна тела која су постављена у просторијама 

задовољавају потребну количину прорачунате топлоте. 

 Дефинисати цевну мрежу система грејања и предложити мере побољшања система 

централног грејања, с тим што на сваком грејном телу треба предвидети вентиле са 

термоглавама. 

 Дефинисати потребне радове на систему центалног грејања. Пројекат садржи и део 

пројекта који се односи на нову котларницу на био масу, у свему према смерницама из 

анекса пројектног задатка. 

 Урадити предмер и предрачун радова за побољшање постојеће инсталације 

централног грејања или нове предложене инсталације. 

 Све остало урадити према важећим прописима и стандардима за ову врсту 
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инсталације. Пројекат урадити у складу са грађевинским подлогама главног 

архитектонског пројекта. Обавезна употреба подног грејања у делу обејкта за смештај 

корисника. 

 

САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

А. ОПШТА. ДОКУМЕНТАЦИЈА:  

6.1 Насловна страна 

6.2 Садржај 

6.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта 

6.4 Изјава одговорног пројектанта 

6.5 Пројектни задатак 

Б. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

6.6 Технички опис 

6.7 Општи услови за уговарање и извођење 

радова 

6.8 Технички услови грађења 

6.9 Прилог о примењеним мерама заштите на 

раду, од пожара и експлозије 

Ц. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

6.10 Прорачун 

6.11Предмер и предрачун 

Д. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

01. Ситуациони план 

02. Распоред грејних тела и опреме –Сутерен (постојеће стање) 

03. Распоред грејних тела и опреме – Сутерен (планирано стање) 

04. Распоред грејних тела – Приземље (постојеће) 

05. Распоред грејних тела – Приземље (планирано) 

06. Распоред грејних тела – 1 Спрат (постојеће) 

07. Распоред грејних тела – 1 Спрат (планирано) 

08. Распоред грејних тела – 2 Спрат (постојеће) 

09. Распоред грејних тела – 2 Спрат (планирано) 

10. Распоред грејних тела – 3 Спрат (постојеће) 
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11. Распоред грејних тела – 3 Спрат (планирано) 

12. Распоред грејних тела – 4 Спрат (постојеће) 

13. Распоред грејних тела – 4 Спрат (планирано) 

14. Шема повезивања топловодне стране у 

постојећој котларници (хидрауличка шема) 

15. Шема повезивања топловодне стране у 

новој котларници 

16. Диспозиција опреме у котларници/подстаници 

(детаљан приказ целокупне опреме арматуре и цевовода) 

17. Два међусобно управна пресека у котларници/подстаници 

18. Детаљи (ослонци цевовода…) 
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ПРОЈЕКАТ СПОЉАШЊЕГ УРЕЂЕЊА 

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА КУЛИНА 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:Н 

 Предметни објекат је лоциран у Кулини 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

 

Пројектом спољашњег уређења обухватити читав комплекс око предметних 

објеката 

Потребно је пројектом  спољног уређења простора предвидети асфалтирање 

паркинга унутар комплекса, формирање потребних пешачких стаза и зелених површина, 

како би се омогућило што квалитетније коришћење простора око објеката. Потребно је 

пројектом саобраћајница предвидети постављање трасе противпожарног пута око објекта 

који би омогућавао приступ ватрогасним возилима око целог објекта, као и околним 

мањим објектима. 

 Пројектно техничку документацију која не постоји за поједине објекте или делове 

објеката потребно је израдити снимањем постојећег стања. Документацију која већ 

постоји, потребно је проверити и утврдити веродостојност цртежа са стањем на лицу 

места. Потребно је обавити детаљан преглед и утврђивање тренутног стања подземних 

иснталација, те по договору са инвеститором, израдом пројекта обухватити све елементе 

како би се комплетан објекати читав комплеткс довео у функционално стање према 

важећим прописима.  

 Приликом израде техничке документације, пројектант се мора се придржавати свих 

актуелних закона и правила струке, како би објекат био у складу са прописима према 

својој намени. 

Извршити детаљан визуелни преглед стања свих спољашних површина (тротоара, 

приступних саобраћајница, паркинг површина). По потреби извршити теренска и 

лабораторијска испитивања постојећих конструкција ради тачног утврђивања стања 

постојеће конструкције и добијања неопходних података за израду пројектне 

документације. 

Извршити снимање и пројектовање (санација или замена) свих подземних 

инсталација читавог комплекса. 

На дотрајалим површинама предвидети нову репарацију подлоге и нови асфалтни 

слој. Предвидети потребу за паркинг местима и клупама за одмор корисника. 
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Ради добијања неопходних података за израду пројектне документације препоручују се 

следеће врсте испитивања: 

- Одређивање влажности узорака тла СРПС.У.Б1.012; 

- Одређивање запреминске масе материјала тла са порам аметодом са цилиндром 

познате запремине СРПС.У.Б1.013 

- Одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018; 

- Одређивање конзистенције тла – Атербергове границе СРПС.У.Б1.020; 

- Одређивање односа влажности и суве запреминске масе тлаСРПС.У.Б1.038; 

- Лабораторијско одређивање Калифорнијског индекса носивости СРПС.У.Б1.042 

- Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010; 

- Одређивање запреминксе масе узорака из застора и носећих слојева СРПС 

У.М8.092; 

- Мерење дефлексија флексибилних коловоза СРПС У.Е8.016. 

 

САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА СПОЉАШЊЕГ УРЕЂЕЊА 

 

А. ОПШТА. ДОКУМЕНТАЦИЈА:  

6.1 Насловна страна 

6.2 Садржај 

6.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта 

6.4 Изјава одговорног пројектанта 

6.5 Пројектни задатак 

Б. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

6.6 Технички опис 

6.7 Општи услови за уговарање и извођење 

радова 

6.8 Технички услови грађења 

6.9 Прилог о примењеним мерама заштите на 

раду, од пожара и експлозије 

Ц. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

6.10 Прорачун 

6.11Предмер и предрачун 

Д. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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пројектни задатак саставио: 

 

_______________________ 

И Н В Е С Т И Т О Р 

_______________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку Пројектна 

документација за реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ,ЈН број 1.2.5.-2019 У, 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача:  
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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  
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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: 
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 Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена: 

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

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

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

броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
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Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

Напомена: 

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

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

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

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

који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - 9 /2019 - Пројектна документација за 

реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ 

 

 

 

Укупна вредност без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна вредност са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок завршетка пројекта (ПЗИ) Пројект 

за извођење : Најдуже 135 дана 

 

Понуђач ће своју обавезу 
извршити у року од  ______ 

дана 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

 

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 



Страница 56 од  68 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија                                                                 МОДЕЛ   УГОВОРА 

Датум:____________________ 

Број:______________________ 

 

УГОВОР 

О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  

 

Закључен дана______________________________ између: 
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1) Установе " Дома за смештај одраслих лица Кулина’’ – 18214 

Кулина, Евиденциони рачун. 840-1620-21 са позивом на број: 

001730100, ПИБ 100313224, Мат.бр.07106815 (у даљем тексту: 

наручилац), кога заступа  директор Дома мр Војкан Станојевић, са 

једне стране 

и 

2) __________________из_______, ул.___________бр.___, које 
заступа директор __________  (у даљем тексту:Извршилац ), 
ПИБ ______________ 

3) Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи 
(опционо): 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са 
учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити 
наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно 
сви подизвођачи),  

 
Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу.  
Број ЈН: 1.2.5.-2019 У  

 

Члан 1. 

1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је Наручилац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), објавио јавни позив за 

прикупљање понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки, дана 

_______. године за набавку услуге - Пројектна документација за реконструкцију 

објеката ДОМА У КУЛИНИ; 

- да је Извршилац доставио понуду број:_______ од __________. године, која се 

налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

- да понуда Извршиоца у потпуности одговара захтевима из конкурсне 

документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 

- да је Наручилац на основу члана 108. Закона, у складу са понудом Извршиоца и 

одлуком о избору најповољније понуде бр._______ од _____ године изабрао 

Извршиоца за извршење услуга за јавну набавку бр. 1.2.5.-2019 У. 

 

Члан 2. 

Предмет уговора су услуге пројектне документације за реконструкцију 

објеката ДОМА У КУЛИНИ, а у складу са позитивним прописима који регулишу ову 

област и пројектним задатком и усвојеном понудом извршиоца бр.____________ 

од ________.2019. године која је саставни део овог уговора. 
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         Цене из понуде извршиоца бр. ____________ од _______.2019. године су 

фиксне и непроменљиве. 

 

Члан 3. 

Извршилац се обавезује да услугу из овог уговора изведе својом радном 

снагом, материјалом, средствима, опремом и изврши све неопходне припремне 

и завршне радове за потпуно извршење услуге из предмета овог уговора, у 

складу са важећим законским и техничким прописима, нормативима и 

стандардима, правилима струке која важе за извршење услуге ове врсте. 

           Извршилац предмета набавке је у обавези да исправља пројектну 

документацију према захтевима Канцеларије за управљање јавним улагањима 

Републике Србије све до достављања извештаја о усвајању пројектне 

документације од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе 

Републике Србије. 

Извршилац предмета набавке има обавезу пружања бесплатног пројектантског 

надзора током целокупног периода извођења радова на оба објекта. 

 

Члан 4. 

Извршилац је дужан да услуге уступљене овим уговором извршава стручно, 

квалитетно и благовремено. Извршилац одговара за квалитет и материјалне 

недостатке извршених услуга.  

 

Члан 5. 

           Извршилац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора изврши 

и преда пројектну документацију за реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ у 

папирном (2 примерка) и електронском облику (2 примерка) наручиоцу у 

седишту наручиоца, 18214 Кулина, у року од _____ дана од дана потписивања 

уговора (највише 135 дана од дана потписивања уговора).  

Извршилац има право на продужење рока из става 1. овог члана само у 

случају ако је у уговореном року био спречен да изврши услугу због наступања 

ванредних догађаја који се могу окарактерисати као виша сила или мере 

државних органа које се нису могли предвидети у време закључења уговора, 

али само под условом да су те околности од утицаја на извршење предметне 

услуге. 

У случају из става 2. овог члана рок за извршење услуге се продужава за 

онолико времена колико су трајале околности због којих услуга није могла да се 

изврши, о чему ће се закључити анекс уговора. 

Уколико околности из става 2. овог члана наступе по истеку уговореног 
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рока за извршење услуге, извршилац нема право на продужење уговореног рока 

и других уговорених услова извршења услуге. 

 

Члан 6. 

Извршилац услуге је дужан да се придржава стандарда и квалитета 

наведних у пројектном задатку и анексу пројектног задатка као и осталих услова 

садржаних у истом, као и да наручиоцу пружи адекватну гаранцију за извршену 

услугу.  

Уколико због пропуста, грешке у пројекту или предмеру и предрачуну 

наручилац претрпи штету, извршилац је дужан да надокнади штету у пуном износу 

на основу доказница извођача радова.  

Наручилац има право на рекламацију у гарантном року 

од______календарских дана од предаје пројектне документације за реконструкцију 

објеката ДОМА У КУЛИНИ.  

 

Члан 7. 

         Начин плаћања: по испостављању исправне фактуре, у року од 45 дана на 

рачун извршиоца бр._____________________ који се води код 

___________________________ банке. 

 На фактури је потребно навести завадни број уговора додељен од стране 

наручиоца и назив набавке.  

         Извршилац се обавезује да уз рачун достави радни налог са детаљном 

спецификацијом који му оверава одговорно лице наручиоца. 

Извршилац се обавезује да  фактуру, пре достављања купцу, региструје у 

Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку 

регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и 

садржају Централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018). 

 

Средства обезбећења  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора 
достави:  

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење 
посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у 
висини од 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.  

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају 
да извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена 

извршиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза које 

обухватају и обавезе исправке пројектне документације по Извештајима 

Канцеларије за управљање јавним улагањима. 
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Уз одговарајућу меницу извршилац је дужан да достави и следећа 
документа: 

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за 
попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу 
наплате (менично овлашћење),  

- фотокопију Картона депонованих потписа,  

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за 
заступање понуђача),  

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране 
пословне банке или копију листинга са сајта НБС.  

 

Члан 8. 
Наручилац ће једнострано раскинути уговор и реализовати средство 

финансијског обезбеђења у следећим случајевима: 

-уколико понуђач не преда пројектну документацију за реконструкцију објеката 

ДОМА У КУЛИНИ у предвиђеном року, 

-ако пројектна документација за реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ одступа 

од предвиђених стандарда и норматива 

- ако Наручилац не добије Извештај о усвајању пројектне документације од стране 

Канцеларије за управљање јавним улагањима. 

 

Члан 9. 

Подаци из овог уговора сматрају се службеном тајном. 

Подаци из овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати трећим 

лицима. 

Уговор са прилозима и преписком чувати на месту које гарантује безбедност 

података. 

 

Члан 10. 

Овај уговор је закључен на одређено време од годину дана од дана 

потписивања друге уговорне стране. 

 

Члан 11. 

Уговорне  стране  се обавезују  да  другој  страни  доставе  податке  о  

свакој  извршеној статусној или организационој  промени,  као и све друге 

промене везане за опште податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.) 

 

Члан 12. 
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        Овај уговор престаје истеком времена на које је закључен, а може престати и 

споразумним раскидом и отказом. 

        Овај уговор може престати и пре истека времена на које је закључен 

достављањем писаног отказа. Отказни рок је 8 дана од дана достављања. 

 

Члан 13. 

За све што овим уговором није изричито дефинисано за наручиоца и 

извршиоца важе одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни 

прописи који регулишу ову област. 

  

Члан 14. 

У случају спора уговорних страна, надлежан је Привредни суд у Нишу. 

 

Члан 15. 

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

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

       ИЗВРШИЛАЦ:                                                               НАРУЧИЛАЦ: 

 

_________________                                      Установа Дом за смештај одраслих  

             лица Кулина 

_________________                                                   _____________________ 

 

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора понуђач мора да попуни, 
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела 
уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. У случају исказане потребе услед већег броја 
подизвођача/чланова групе понуђача од моделом уговора предвиђеног, прву 
страну модела уговора из конкурсне документације фотокопирати у 
потребном броју примерака. 
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  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

из_______________, 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 

   

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________, даје: 
                                                                        (Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке Пројектна документација за реконструкцију објеката ДОМА 

У КУЛИНИ, бр. 9 /2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  



Страница 64 од  68 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке Пројектна документација за реконструкцију објеката 
ДОМА У КУЛИНИ, бр. 1.2.5.-2019 У поштовао је 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. 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 

 

 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

 

Дана ________2019. године, од стране ___________________________________ из 

_________________________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у отвореном 

поступку јавне набавке број 1.2.5.-2019 У наручиоца . Број јавне набавке 1.2.5.-2019 У-  

Пројектне документације за реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ , бр. 1.2.5.-

2019 У,. 

 

 

Обилазак локације је извршио  овлашћени представник понуђача: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

представник Наручиоца  
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НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН, ТАЧ. 1.-4. 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 

68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача дајем следећу 

И З Ј А В У 

 

Понуђач________________________________________из ____________________ 

 

Адреса:___________________________________,Матични број:________________ 

 

ПИБ:___________________, Овлашћено 

лице:_______________________________ 

 

Број рачуна:______________________Телефон/факс:______________________ 

 

Особа за контакт:____________________________E-mail:_____________________ 

 

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН 1.2.5.-2019 У и 

то да: 

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

  2) 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; 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 



Страница 66 од  68 

  4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из 

важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне  средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

 

   Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој 

понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4. 

 

             Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                  М.П.                       _____________________________ 

 

 

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и 

печатом оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве копирати у довољном 

броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца 

посла групе понуђача) 

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ТАЧ 1.-4. 

- (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) 

   

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 

68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_________________________________из_________________________ 

Адреса:______________________________________,Матични број:_____________ 

ПИБ:_________________,Овлашћено лице:___________________________ 
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Број рачуна:_____________________________Телефон/факс:_________________ 

Особа за контакт:_______ ___________________Е-mail:___________________ 

 

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН 1.2.5.-

2019 У  и то: 

 

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

2) 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; 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из 

важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне  средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

 

 

      Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_____________                        М.П.              _______________________________ 

 

     Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

_____________                       М.П.               ________________________________ 

 

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, 
дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, 

потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са 
више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког понуђача). 

 

Чланови комисије за јавну набавку:   
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Р. бр.   

Име и презиме  

 

Потпис  

 

1                                             Драган Милетић ________________________,  

члан комисије  

2                                             Марица Ђорђевић ________________________,  

заменик члана  

3                                             Небојша Милетић ________________________, 

 члан комисије  

4                                            Љубодраг Михајловић ________________________,  

заменик члана  

5                                            Горан Живановић ________________________, 

 члан комисије  

6                                            Предраг Миленковић ________________________,  

заменик члана  

 


