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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Назив, адреса Наручиоца : Љубиша Р. Ђенић Чајетина, Ул. Златиборска број 1, 

31310 Чајетина 

2. Врста поступка:  поступак јавне набавке мале ведности у складу са чланом 39. 

Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15, 68/15); 

 

3. Предмет поступка јавне набавке: Израда пројектно техничке документације за 

изградњу Музеја – Конака на Златибору 

 

4. Резервисана набавка: не 

 

5. Електронска лицитација: не 

 

6. Контакт: Љиљана Ракић , моб.тел. 064 8969037 Телефакс : 031/3831-380; 

ljubisardjenic@mts.rs 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

                

 * назив из ОРН: Израда пројеката и нацрта, процена трошкова 

   

 * ознака из ОРН: 71242000 

 

2. Опис - назив набавке:  Израда пројектно техничке документације за изградњу 

Музеја – Конака на Златибору 

 
3. Подаци о оквирном споразуму: нема 
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ 

ЗАХТЕВИ 
 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА  ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА  

ИЗГРАДЊУ  МУЗЕЈА- КОНАКА НА  ЗЛАТИБОРУ 

 

Инвеститор је  Општина  Чајетина. 

Основ за пројектовање је урбанистички пројекат, чији је саставни део   идејно  решење  и  

локацијски услови, који су доступни на скедећем ЛИНКУ 

Предмет  пројектовања: израда пројектно-техничке документације  за изградњу трајног објекта,  

Музеја конака  на   Златибору  на Кат. парцели бр. 4555/2 КО  Чајетина. 

 

Пројектно  техничку документацију  израдити у складу са  Законом о планирању  и изградњи (Сл. 

Гласник РС  број 72/2009, 81/2009- исправка,  64/2010 -  УС  и  24/2011  измене и допуне  и 

132/2014  и  145/2014) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 

вршења контроле техничке документације према класи и намени  објеката, осталим  важећим 

законским и подзаконским актима Републике Србије  као и осталим  стандардима, правилима и 

нормама који уређују ову област. 

 

Пројектант треба да изради: 

1.     Пројекат за грађевинску дозволу 

2.     Пројекат за извођење објекта 

 

Идејно  решење за објекат постоји  и исто је саставни део урбанистичког пројекта на  основу којег 

су добијени  локацијски услови за  изградњу МУЗЕЈА КОНАКА  ЗЛАТИБОР 

Обавеза пројектанта  је да пре израде   пројекта за грађевинску дозволу, заједно са инвеститором   

провери   унутрашњи концепт    решења простора  и евентуално изврши  потребну допуну без  

мењања габарита објекта. 

Такође  обавеза пројектанта је да  постојеће идејно решење прилагоди     катастарској  парцели   

4555/2  КО  Чајетина  на основу  урбанистичког пројекта. 

Техничком документацијом се предвиђају мере којима се обезбеђује да објекат у целини, односно у 

сваком посебном делу, буде погодан за предвиђену употребу, као и да, у економски прихватљивом 

времену употребе, објекат задовољи следеће  основне захтеве: 

 

1) Механичка отпорност и стабилност 

2) Заштита од пожара 

3) Хигијена, здравље и животна средина 

4) Безбедност и приступачност  приликом употребе 

5) Заштита од буке 

6) Економично  коришћење енергије и очување топлоте 

7) Одрживо коришћење  природних ресурса 

  

 

Зграда  Музеја  конака   је слободностојећи објекат    габарита   19,70 х 11,50   и састоји се од 

сутерена  приземља  и  поткровља. 

 

 САДРЖАЈ ОБЈЕКТА    

 Сутерен: Угоститељски   објекат са пратећим просторијама 

 Приземље: Музејски  простор 

 Поткровље: Канцелариски простор 

   

https://drive.google.com/file/d/1gJXr1Pg5WfJQkQeh5rLbkAo9cJGN6ss7/view?usp=sharing
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Укупна  бруто  развијена површина  објекта    сутерена и надземних етажа је  650,00   м2 

Израда  катастарско топографског плана и остала испитивања. 

 

За  наведену локацију постоји топографско катастарски план 

За  наведени објекат урађен је  урбанистички пројекат и   добијени су  локацијски услови   издати 

од стране  општине  Чајетина   - одсек за  урбанизам. 

 

 АРХИТЕКТОНСКО  РЕШЕЊЕ 

 Положај  и габарит  објекта  на парцели су  дефинисани  урбанистичким пројектом 

 Распоред просторија на етажама је  пројектован у складу са наменом  простора и исти се 

може у одређеној мери кориговати у договору  са инвеститором 

 Напајање електричном енергијом предвидети прикључком на дистрибутивну мрежу  према 

условима надлежне  Електродистрибуције 

 Грејање   објекта  предвидети   изградном сопствене котларнице   

 При пројектовању посебну пажњу обратитити на заштиту објекта од пожара, применом 

законских прописаних правила за пројектовање овакве врсте објекта 

 Основну носећу конструкцију  објета предвидети  као  армиранобетонску са  армирано  

бетонским  зидовима, стубовима и међуспратном таваницом 

 Спољашње зидове и остале елементе омотача пројектовати у складу са правилником  о 

енергетској ефикасности за ову врсту објекта 

 Зидови сутерена  обложени природним  тесаним каменом 

 Фасада  приземља дрво и бела боја 

 Кровна конструкција на објекту је дрвена четинар 1 класе  а кровни покривач је камене  

плоче *маца* (скриљац) 

 Завршне обраде  подова, зидова и осталих елемената ускладити са прописима  и 

препорукама за објете ове намене.  Под у музејском делу квалитетан бродски под. 

Керамичке плочице квалитетне  1 класе. 

 Прозоре и врата  предвидети  од   квалитетног дрвета  и застакљивањем  тако да се 

задовољи потреба за енергетском ефикасношћу 

 Коту пода приземља дефинисати тако да се објекат адекватно заштити, али и да се  омогући 

приступачност објекту. 

 

При изради   инвестиционо техничке документације неопходна је примена  релевантних  

техничких прописа и стандарда који су предвиђени за ову врсту објекта. 

Приликом пројектовања примењивати природне материјале који немају негативан утицај на 

здравље људи, нити на загађење  околине. 

 

 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

За израду пројекта  хидротехничких инсталација потребно је дефинисати: 

 Санитарну водоводну мрежу(хладна и топла вода) 

 Хидрантску мрежу(спољну и унутрашњу) 

 Фекалну канализациону мрежу 

 Санитарне уређаје 

 

Санитарна водоводна мрежа: 

Предвидети снадбевање санитарних уређаја унутар објекта потребном количином воде, за све 

врсте потреба прикључком на постојећу водоводну мрежу. Прикључак на водоводну мрежу 

предвидети  по условима датим од стране ЈКП *Водовод*  Чајетина. Мрежу унутар објекта  

предвидети од PPR цеви, а спољни развод (у земљи) од HDPE  цеви. Вертикалне  водове и развод 

до санитарних уређаја  водити у зиду.На мрежи предвидети сву потребну арматуру за њено 
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исправно функционисање  и одржавање. Сва изливна места снадбети одговарајућим пропусним  

вентилима. 

За развод воде који пролази кроз негрејани простор  предвидети постављање термоизолације. 

Припрему топле воде предвидети  централно преко бојлера одговарајуће  запремине. 

Пречнике  цеви мреже одредити на основу хидрауличког прорачуна. Мерење  потрошње воде 

предвидети у водомерном окну, с тим сто је потребно раздвојити потрошњу воде за санитарне и 

ПП потребе. 

 

Хидрантска мрежа: 

За потребе  објекта  предвидети  ПП мрезу  спољну и унутрашњу. Спољни развод у земљи водити 

HDPE  цевима, а унутрашњи са челичним поцинкованим цевима. Спољне хидранте поставити  на 

прописаном  међусобном  растојању и удаљености од објекта, а унутрашњи на прописаном 

одстојању од пода. 

 

Фекална канализациона мрежа: 

Одвод фекалне канализације предвидети у  канализациону мрежу по условима  јавног комуналног 

предузећа *Водовод Златибор*Чајетина 

Фекалну канализациону мрежу пројектовати од ПВЦ канализационих цеви, одговарајућег 

пречника и прописаних падова. За канализационе вертикале предвидети ревизионе комаде пре 

*уласка* у земљу , а завршити их са вентилационим главама. Ради  контроле и одржавања на 

мрежи предвидети  довољан  број ревизионих комада, а ван објекта на сваком упајању и скретању 

ревизиона окна. Атмосверске воде са  крова  одвести  одговарајућим цевима ван објекта. 

 

Санитарни уређаји: Сви санитарни уређаји су  прве класе 

 

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ  

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Електроенергетске инсталације: 

 Инсталације  енергетског напајања са мерењем утрошка електричне енергије  урадити 

према условима Електродистрибуције. 

 Инсталацију  главног развода- напајање главних и подразводних ормана. Предвидети ниво  

осветлења у  складу са SRPS  стандардима и техничким препорукама за осветлење објеката  

наведене  намене. 

 Инсталацију спољног осветлења простора око објекта. 

 Инсталацију  сигурносног – противпаничног осветлења светиљкама  са сопственим 

извором напајања. 

 Инсталацију прикључница опште намене и фиксних извода. 

 Инсталацију напајања разводних ормана  система грејања, климатизације и вентилације 

 Инсталацију електромоторних погона у систему аутоматског управљања  системом 

грејања, климатизације и вентилације 

 Инсталацију грејања олука и кровних увала 

 Инсталацију громобрана-класичну по принципу фарадејев кавез 

 Инсталацију темељног уземљивача 

 Инсталацију главног и допунског изједначавања  потенцијала у објекту и просторијама 

топлотне подстанице и клима коморе 

 Заштиту од превисоког напона додира предвидети сходно важећим прописима и  

стандардима. 
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 Техничку документацију урадити у свему према важећим прописима и SRPS  стандардима 

и техничким препорукама за ове врсте инсталација, Техничким условима  ЕФ  Ужице, као и 

техничким подлогама AG пројекта и пројекта  ViK  и  KGH. 

 

Телекомуникационе и сигналне  инсталације 

 Инсталацију видео надзора 

 Инсталацију аутоматске дојаве пожара 

 Техничку документацију урадити у свему према важећим прописима и SRPS  стандардима 

и техничким препорукама за ове врсте инсталација и техничким подлогама из AG пројекта 

 

 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 

За објекат  пројектовати следеће машинске инсталације. 

1. Котларницу   за загревање   објекта. Котао на  гас  или  неко друго гориво  у договору са 

Инвеститором. 

- Систем за радијаторско и подно грејање 

- Систем за припрему санутарне топле воде  (СТВ) 

 

2. Вентилација просторија 

-  Пројектовати вентилацију просторија  у сутерену (угоститељски објекат)  као и 

евентуалну вентилацију и климатизацију  музејских просторија. 

Такође пројектовати вентилацију просторија у поткровљу  које  садрже кровне прозоре.  

 

3. Систем  за санитарну топлу воду  СТВ 

- Санитарну топлу воду (СТВ) предвидети у сагласност са пројектантом  ViK 

- Пројектовати акумулациони бојлер за санитарну топлу воду. Основни извор топлоте је 

топла вода из  подстанице. Резервни извор топлоте је електрична  енергија 

- Варијанта  пројектовати соларни систем за припрему  СТВ 

 

 Пројекат за грађевинску дозволу треба да садрзи  следецу документацију: 

О    - Главна  свеска 

1     - Пројекат  архитектуре 

2    - Пројекат конструкције 

3    - Пројекат хидротехничких инсталација 

4    - Пројекат електроенергетских инсталација 

5    - Пројекат  телекомуникационих и сигналних инсталација 

6    - Пројекат  телекомуникационих и сигналних инсталација 

 систем за аутоматску  детекцију и дојаву пожара 

7   - Пројекат масинских инсталација 

8   - Спољње уређење са синхроним планом инсталација и 

прикључака, реконструкција саобраћајница, изградња паркинга, пејзажна архитекура и 

хортикултура 

9  - Елаборат   заштите од пожара 

10 - Елаборат енергетске ефикасности 

 

 Пројекат за извођење  објекта треба да садрзи  следецу документацију 

0  - Главна  свеска 

1  - Пројекат архитектуре 

2  - Пројекат конструкције са детаљима арматуре и челика 

3- Пројекат хидротехничких инсталација 

4- Пројекат електроенергетских инсталација 

5- Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 
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6- Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

 система за аутоматску  детекцију и дојаву  пожара 

7 Пројекат машинских инсталација 

8 Спољне уређење са синхроним планом инсталација и 

 прикључака, пројекат реконструкције прилазних саобраћајница 

 и изградња паркинга, пејзажна архитектура и хортикултура 

9 Глави пројекат заштите од пожара 

10 Елаборат енергетске ефикасности 

11 Технолошки пројекат кухиње у угоститељском делу 

12         Пројекат  ентеријера  ресторана у угоститељском делу као и музејског простора 

             у   приземљу 

 

 Сваки пројекат поједине области се састоји од следећих делова: 

1)        Опста документација 

2)        Текстуална документација 

3)        Нумеричка документација 

4)        Графичка документација 

 

Током израде пројектно – техничке документације  Пројектант је у обавези да буде  у 

сталном контакту са тимом  Наручиоца и да спроведе неколико  презентација у циљу  усагл- 

ашавања пројектних решења и појединих садржаја са реалним потребама Наручиоца. 

Пројектант  може да приступи  детаљној разради и завршетку главног пројекта тек по усвајању  

презентованог решења, о чему ће бити сачињен одговарајући записник. 

 

Сваки део пројекта за грађевинску дозволу са пројектом за извођење мора да садржи све  потребне 

техничке услове, описе и детаље потребне за извођење радова. 

Предмери  и предрачуни са све врсте радова морају бити  детаљно урађени тако да обухвате све  

потребне радове уз детаљан опис карактеристика материјала, услова или потребне  опреме 

Пројектант се обавезује  да главни пројекат  изради  стручно и квалитетно према свим 

техничким прописима, стандардима, нормативима и правилима струке које важе за ову врсту 

радова и објеката, а у свему према захтевима наручиоца. 

 

Све оно што није наведено у пројектном задатку, а дефинисано је свим важећим Законима, 

подзаконским актима и осталим важећим прописима, а у вези израде  комплетне 

техничке документације за извођење радова на изградњи   објекта , сматра се да је обавеза 

пројектанта да сам предвиди и благовремено предочи  инвеститору. 

 

Уколико је несто изостављено у пројектном задатку, а знацајно је за успесно извођење радова на 

основу  техницке документације која следи на основу овог пројектног задатка.пројектант је дузан 

да пројектни задатак  допуни у сарадњи са инвеститором, а пре приступа изради саме техницке  

документације. 

 

У цену израде пројекта урачунати и  подношење захтева Општини Чајетина  за  издавање 

грађевинске дозволе уз овлашћење инвеститора. 
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       4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

Обавезни услови 
 

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке, који су дефинисани чланом 75. Став 1. Тачке: 

  

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

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  

    3. ( Брисано) 

    4.  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима 

         Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

 

А) Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама за ПРАВНА ЛИЦА као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе 

понуђача: 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 

понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда; 

2) а) извода из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда (за дела из 

надлежности основног и вишег 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; 

    б) извода 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; 

      в) извода 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. 

 

3) (брисано) 

 

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
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по основу изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ под тач. 2), и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу 

са законом. 

  

Б) ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе 

понуђача 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

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

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

3) (брисана) 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ из тач. 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са 

законом. 

 

Услови из члана 75. став 2. Закона 
Наручилац од понуђача захтева да при састављању своје понуде  изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву дефинисану обрасцем 2. - 

конкурсне документације. 

 

Додатни услови члан 76. ЗЈН: 

 

Финансијски капацитет: Да је у претходне две обрачунске године (2016 и 2017) остварио 

приход од услуга пројектовања најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, доказ потписана 

Изјава – Образац број 4 у конкурсној документацији, под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу. 

 

Кадровски капацитет: Понуђач мора доказати да поседује неопходан кадровски 

капацитет, односно, да има  ангажованог: 

1. најмање једног инжењера који поседује одговарајућу грађевинску лиценцу – доказ 

лиценца, потврда о важности лиценце и уговор по коме је лице ангажовано код понуђача 

2. најмање једног инжењера који поседује одговарајућу архитекторнску лиценцу и 

лиценцу за пројекте енергетске ефикасности, доказ лиценца, потврда о важности лиценце 

и уговор по коме је лице ангажовано код понуђача 

3. најмање једног инжењера који поседује одговарајућу машинску лиценцу – доказ 

лиценца, потврда о важности лиценце и уговор по коме је лице ангажовано код понуђача 
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4. најмање једног инжењера који поседује одговарајућу лиценцу за област 

електроинсталација– доказ лиценца, потврда о важности лиценце и уговор по коме је лице 

ангажовано код понуђача 

5. најмање једно ангажовано лице које поседује уверење  за израду  пројектне 

документације за противпожарну заштиту – доказ уверење, и уговор по коме је лице 

ангажовано код понуђача 

6. најмање једног инжењера који поседује одговарајућу лиценцу за пројекте 

нискоградње (приступне саобраћајнице и партерно уређење) – доказ лиценца, потврда о 

важности лиценце и уговор по коме је лице ангажовано код понуђача. 

 

*одговарајућа лиценца -  лиценца која одговара предмету набавке. 

 

Уз наведене доказе понуђач  доставља изјаву дефинисану у Обрасцу бр. 4 Конкурсне 

документације. 

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 
 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што 

доказује достављањем доказа наведеним у делу доказивање испуњености обавезних услова 

из члана 75. 

Додатне услове из члана 76. Закона, понуђач и подизвођач испуњавају заједно, 

достављањем доказа наведених у конкурсној документацији. 

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. сав 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним у делу Конкурсне документације "Доказивање испуњености обавезних услова 

из члана 75 ЗЈН". 

 

Додатне услове из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу 

достављених доказа у складу овим одељком конкурсне документације 

 

Начин достављања доказа: 
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова, члан 75. Став 1. Тачке 1. до 4. ЗЈН.  Регистар понуђача је 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља 

у изворном електронском облику. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) 

до 5) Закона, 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 није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 

тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе 

у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 

року. 

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику 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 

 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 
 

Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о 

јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у 

поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном 

документацијом. 

 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 

5.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ  

       У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 

потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце 
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треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из 

конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од 

овлашћеног лица за заступање понуђача. Потребно је да Понуђачи своју Понуду повежу 

или запечате, тако да сва достављена документа чине једну целину. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, 

а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом. 

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано 

као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду 

достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање 

уговора. 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и 

обрасцу бр. 1.-, изузев образаца 2. и 7. – које поред члана групе понуђача који је одређен 

као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1. попуњава, 

потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања 

понуда. 

 

5.3. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

5.4. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама 

 

5.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где 

је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут 

отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити на адресу: 
Библиотека Љубиша Р. Ђенић Чајетина, Ул. Златиборска број 1, 31310 Чајетина 
са назнаком:  

            "ПОНУДА ЗА  ЈНМВ-у 01/18 – Израда пројектно техничке документације за 

изградњу Музеја – Конака на Златибору -  НЕ ОТВАРАТИ".   

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном 

облику, најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс 

понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 



14 

 

 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду 

може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. 

Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само 

у једној заједничкој понуди. 

 

 

5.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном 

облику, најкасније до истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и 

достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти ерти  

 

"ИЗМЕНА ПОНУДЕ" или "ДОПУНА ПОНУДЕ" или "ОПОЗИВ ПОНУДЕ" у поступку  

ЈНМВ-у 01/18  - НЕ ОТВАРАТИ". 

 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се 

неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу. 

 

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење 

исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство 

обезбеђења озбиљности понуде. 

 

5.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 
 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у 

позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 11.10.2018. године до  12,00 

часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Благовремено достављене понуде  биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, дана 11.10.2018. године са почетком у 12:15 часова. 

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре 

почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у 

овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача. 

 

5.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
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Понуђач је дужан да у понуди наведе 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. 

 

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија 

понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, 

закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу 

предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за 

извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о 

пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији. 

 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о 

јавним набавкама. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне 

набавке без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр. 1.Б - 

Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује. 

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2 и 7- које поред 

понуђача попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку доказивање 

испуњености обавезних услова из члана 75. 

Додаттне услове из члана 76. Закона, понуђач и подизвођач испуњавају заједно, 

достављањем доказа дефинисаних  конкурсном документацијом. 

 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 

уговора наручилац претрпео знатну штету. 

 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 

Наручиоца. 

 

5.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде 

морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно о према 

Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке 

прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да 

буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за 

извршење набавке. 
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Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са 

Законом. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним у одељку доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.  

Додатне услове из члана 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу 

достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.  

 

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 

-попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла 

-попуњен и оверен Обрацац бр. 1А - Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све остале 

чланове групе понуђача. 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и 

обрасцу бр. 1-, изузев образаца 2 и 7- које поред члана групе понуђача који је одређен као 

Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1  попуњава, потписује и 

оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

5.10. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ 

         НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

         (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

 

1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

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

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

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. Доказ наведеног може бити: 

 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа  о изведеним радовима који нису у складу са  пројектом  

    односно уговором 
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6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на  

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне или по раније закљученим уговорима о 

јавним набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, 

који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 

ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

 

5.11. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши 

измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење 

понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене 

или допуне објави на Порталу јавних набавки. Све измене, објављене на напред наведени 

начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. 

 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

5.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који 

у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце 

треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из 

конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од 

овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Понуђач доставља једну понуду  у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде. 

 

Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова 

из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су 

наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин 

предвиђен следећим ставом ове тачке: 

- попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, 

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

- докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., 

предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом, 

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда, 

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Изјава о испуњености додатних услова, 
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- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Техничке спецификације, 

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Образац трошкова припреме понуде, 

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава понуђача о независној понуди, 

- обрасци и докази у складу са тачком 5.9. овог упутства у случају да група понуђача 

подноси заједничку понуду, односно 5.8. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

- попуњен, потписан и оверен модел уговора 

 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информације 

или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће 

одбити као неосноване. 

 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу 

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно 

прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 

5.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ 

         УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуду, одбије 

неприхватљиву понуду. 

 

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном  облику, тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуална уочене недостатке  и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 

пет дана пре истека рока за подношење понуде, са назнаком: "Објашњења - позив за јавну 

набавку бр. ЈНМВ-у 01/18 “ Захтев за појашњењима  у вези припремања понуде 

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: Библиотека Љубиша Р. 

Ђенић Чајетина, Ул. Златиборска број 1, 31310 Чајетина. 

Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација : Љиљана Ракић , моб.тел. 064 8969037 Телефакс : 031/3831-380; 

ljubisardjenic@mts.rs . Комуникација путем електронске поште и факса  одвија се на тај 

начин, што сва пошта и документација пристигла у радно време наручиоца, од 7,00 до 

15,00 часова сматра се да је примљена тог дана, док пошта пристигла по истеку радног 

времена сматра се примљеном наредни дан. Радно време наручиоца је од 7,00 часова до 

15,00 часова од понедељка до петка. Наручилац не ради у дане који су одређени за 

државни празник. 

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

 

5.15. ЦЕНА 
 

Цена у понуди са свим трошковима исказује се у динарима. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде  по окончаном поступку отварања понуда. 
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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. 

Понуђена цена даје се као фиксна.  

 

5.17. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ  

 

Начин плаћања: Плаћање се вршити након извршене услуге, у року од 45 дана од дана 

пријема рачуна на писарницу наручиоца 

 

Рекламација. Наручилац има право на рекламацију извршене услуге. 

Недостатке по рекламацији Понуђач ће отклонити у објективно најкраћем могућем року 

 

5.18. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за 

попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом “без протеста” и 

“по виђењу”, на име доброг извршења посла, која ће трајати 30 ( тридесет ) дана дуже од 

истека рока за коначно испуњење уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. 

 Понуђач  је дужан да обавезе које произилазе из уговора извршава у складу са уговором. 

Уколико Понуђач не изврши обавезе према одредбама уговора, Купац ће уновчити 

средство финансијског обезбеђења поднето од стране Испоручиоца на име доброг 

извршења посла.  

 

5.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 

5.20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, 

додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као 

и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке 

понуде, у складу са чланом 93. Закона. 

 

5.21. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

5.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 

у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако 

наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року осам дана од дана протека рока за 
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подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће 

сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим 

ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор 

одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим 

следећим најповољнијим понуђачем,и ако је у том случају, због методологије доделе 

пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново 

извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора. 

 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити 

уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 

 

5.23. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 

Наручилац је дужан да:  

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 

у понуди;  

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, 

као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 

пријава. 

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису достпуни, као и пословне 

податке који су прописима означени као поверљиви. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном доњем углу великим 

словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО". 

 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 

Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивост. Понуђач ће то учинити 

тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати 

датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове 

поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих 

података. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. 

 

5.24. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 
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У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови 

прибављања средстава обезбеђења. 

 

5.25. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

5.26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане 

од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

5.27. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

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

сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 

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

Републичкој комисији, Немањина 22-26, 11000 Београд,  са назнаком "Захтев за заштиту 

права јн.бр. ЈНМВ-у  07/18. 

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе члана 149. Закона. 

 

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 

стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 

 

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. ЗЈН, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

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 захтева из члана 149. Става 3. и 4.  ЗЈН, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 

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

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев 

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

складу са одредбама члана 150. овог закона. 
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно у радно време Наручиоца, радним данима 

од понедељка до петка од 07:00 до 15:00 часова или препорученом пошиљком са 

повратницом  на адресу Библиотека Љубиша Р. Ђенић Чајетина, Ул. Златиборска број 1, 

31310 Чајетина, са назнаком предмета и броја јавне набавке.  

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у износу од  60.000,00 дин. 

        

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

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

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о 

извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за 

уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) 

шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; 

број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) 

корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца 

захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица 

банке.  

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

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

под тачком 1.  

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

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

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 

права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а 

који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

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

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

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 

другим пропис 

 

5.28 НЕРЕАЛНО НИСКА ЦЕНА 

      

Наручилац може одбити понуду која буде садржала необичајно ниску цену. Необичајно 

ниска цена у смислу ЗЈН је предвиђена цена која значајно одступа  у односу на тржишно 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 

понуђеним условима.  
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Подносилац понуде – Понуђач :                                                                

Адреса : 

Заводни број понуде : ______________    

Датум :___________________________ 

 

Прималац  понуде – Наручилац : 

Библиотека Љубиша Р. Ђенић Чајетина, 

Ул. Златиборска број 1, 31310 Чајетина 

 

    III ПОНУДА 
 

У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са јавном набавком услуга 

Израда пројектно техничке документације за изградњу Музеја – Конака на Златибору у  

поступку ЈНМВ-у 01/18, подносим: 

П О Н У Д У 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА– ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА  ИЗГРАДЊУ  МУЗЕЈА КОНАКА НА ЗЛАТИБОРУ 

 

Понуда мора да обухвати  комплетну услугу, по спецификацији. Уколико понуђач не 

понуди комплетан предмет набавке понуда ће бити одбијена као неисправна. 

1. ПОНУЂАЧ 

Назив понуђача:  ...................................................................................... 

      ПИБ        ............................................................................ 

Матични број   .................................................. 

 Услови понуде: 

 Важност понуде: _____________ дана од дана отварања понуде  

       (минимум 30 дана од дана отварања понуде) 

 

 

Понуду подносимо (заокружити): 

а) самостално                  б) са подизвођачем               в) заједничка понуда 

 

2. ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА  

Као овлашћено лице за заступање (у случају заједничке понуде: укључујући и све 

чланове конзорцијума) одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди 

истините и свестан сам да давање нетачних или непотпуних информација може довести 

до искључења из овог поступка набавке и свих будућих набавки наручиоца.  

Обавезујем се да на позив наручиоца, у року од 5 дана од дана  пријема позива, 

доставим на увид оригинал или оверену фотокопију доказа којима се потврђује 

веродостојност података датих у понуди. 

 

 

Датум: М.П. Потпис одговорног лица 

  ______________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1. 
 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

1. - Пун назив понуђача:_________________________________________________ 

 

2 .- Седиште: ______________ адреса: ________________ пошт.бр.______________ 

 

3 .- Матични број: ______________________ 

 

4. - Порески број: _______________________ 

 

5. - Шифра делатности: ____________________ 

 

6. - Бројеви телефона: ________________________________________________ 

 

7. - Пословна банка: __________________________ бр.рачуна: _____________________ 

 

8. - Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора: ___________________________ 

      ________________________________________________________ 

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача 

код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, 

достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора. 

 

9. - Особа за контакт: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Датум: ___________________             М.П.               Потпис овлашћеног лица понуђача 

Место:______________________                              ______________________________ 
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                 ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- А 
 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

 

1. - Пун назив понуђача из групе понуђача: __________________________________ 

 

2. - Седиште са адресом ___________________ пошт. број  ____________________ 

 

3. - Матични број ________________________________________________________ 

 

4. - Шифра делатности ___________________________________________________ 

 

5. - Порески број _________________________________________________________ 

 

6. - Број телефона _______________________________________________________ 

 

7. - Пословна банка ____________________________ бр. рач. ___________________ 

 

8. - Особа за контакт ______________________________________________________ 

 

 

 

Датум: ______________________ 

Место:______________________ 

 

 

                  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                   _____________________________ 

 

                                                       М.П 

 

 

 

НАПОМЕНА:   Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе 

понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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           ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- Б 
 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

1. - Пун назив подизвођача: ______________________________________________ 

 

2. - Седиште са адресом ___________________ пошт. број  ____________________ 

 

3. - Матични број ________________________________________________________ 

 

4. - Шифра делатности ___________________________________________________ 

 

5. - Порески број _________________________________________________________ 

 

6. - Број телефона _______________________________________________________ 

 

7. - Пословна банка ____________________________ бр. рач. ___________________ 

 

8. - Особа за контакт ______________________________________________________ 

 

 

 

Датум: ______________________ 

Место:______________________ 

 

          Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

            _____________________________ 

 

                                           М.П. 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:   Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког  

подизвођача. 
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        ОБРАЗАЦ БРОЈ 2. 
 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама “Службени гласник РС”, број 

124/2012, 14/15, 68/15) дајемо следећу 

 

 

И З Ј А В У 
 

У својству понуђача 

 

 

 

И З Ј АВ Љ У Ј Е М О 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 

 

__________________________________________________________ 

(пун назив и седиште) 

 

поштује све 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. 

 

 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

 

 

 

 

     М.П. 

            Потпис овлашћеног лица 

              ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Образац попуњава, потписује и оверава понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник 

заједничке понуде у своје име. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3. 

 

 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д  Е 

У поступку јавне набавке услуга ЈНМВ-у 01/18 – Израда пројектно техничке 

документације за изградњу Музеја - Конака 

 
Инвеститор је  Општина  Чајетина. 

Основ за пројектовање је урбанистички пројекат, чији је саставни део   идејно  решење  и  

локацијски услови.  

Предмет  пројектовања: израда пројектно-техничке документације  за изградњу трајног објекта,  

Музеја конака  на   Златибору  на Кат. парцели бр. 4555/2 КО  Чајетина. 

 

Пројектно  техничку документацију  израдити у складу са  Законом о планирању  и изградњи (Сл. 

Гласник РС  број 72/2009, 81/2009- исправка,  64/2010 -  УС  и  24/2011  измене и допуне  и 

132/2014  и  145/2014) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 

вршења контроле техничке документације према класи и намени  објеката, осталим  важећим 

законским и подзаконским актима Републике Србије  као и осталим  стандардима, правилима и 

нормама који уређују ову област. 

 

Пројекат садржи: 

1.     Пројекат за грађевинску дозволу 

2.     Пројекат за извођење објекта 

 
Рок извршења услуге:  45 дана од дана обостраног потписивања уговора 

Комерцијални услови: 

 Период важења понуде: _______ дана од дана оварања понуда 

      ( минимум 30 дана од дана оварања понуда)  

 Рок плаћања 45 дана. 

 

Структура цене: 

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,   

и словима : ____________________________________________________________динара, без ПДВ-

а, ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара , 

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара. 

 

 

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Датум: ____________________ 

Место:_____________________ 

           Потпис овлашћеног лица понуђач 

          _______________________________  

              М.П 
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                                                                                                ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. 
 

 

          

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗЈН 

 

У циљу учествовања у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ-у 01/18 – Израда 

пројектно техничке документације за изградњу Музеја – Конака на Златибору  

________________________________________ ( Понуђач) под пуном материјалном и  

кривичном  одговорношћу изјављујем, да испуњавам услове за учешће у поступку јавне 

набавке предвиђене у члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама, и то да располаже 

неопходним финансијским капацитетом за извршење услуга које су предмет ове набавке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Поред ове Изјаве потребно је доставити и доказе о испуњености кадровских 

капацитета. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5. ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА  ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА  

ИЗГРАДЊУ  МУЗЕЈА- КОНАКА НА  ЗЛАТИБОРУ 

 

Инвеститор је  Општина  Чајетина. 

Основ за пројектовање је урбанистички пројекат, чији је саставни део   идејно  решење  и  

локацијски услови.  

Предмет  пројектовања: израда пројектно-техничке документације  за изградњу трајног објекта,  

Музеја конака  на   Златибору  на Кат. парцели бр. 4555/2 КО  Чајетина. 

 

Пројектно  техничку документацију  израдити у складу са  Законом о планирању  и изградњи (Сл. 

Гласник РС  број 72/2009, 81/2009- исправка,  64/2010 -  УС  и  24/2011  измене и допуне  и 

132/2014  и  145/2014) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 

вршења контроле техничке документације према класи и намени  објеката, осталим  важећим 

законским и подзаконским актима Републике Србије  као и осталим  стандардима, правилима и 

нормама који уређују ову област. 

 

Пројектант треба да изради: 

1.     Пројекат за грађевинску дозволу 

2.     Пројекат за извођење објекта 

 

Идејно  решење за објекат постоји  и исто је саставни део урбанистичког пројекта на  основу којег 

су добијени  локацијски услови за  изградњу МУЗЕЈА КОНАКА  ЗЛАТИБОР. 

Обавеза пројектанта  је да пре израде   пројекта за грађевинску дозволу, заједно са инвеститором   

провери   унутрашњи концепт    решења простора  и евентуално изврши  потребну допуну без  

мењања габарита објекта. 

Такође  обавеза пројектанта је да  постојеће идејно решење прилагоди     катастарској  парцели   

4555/2  КО  Чајетина  на основу  урбанистичког пројекта.Техничком документацијом се предвиђају 

мере којима се обезбеђује да објекат у целини, односно у сваком посебном делу, буде погодан за 

предвиђену употребу, као и да, у економски прихватљивом времену употребе, објекат задовољи 

следеће  основне захтеве: 

 

1) Механичка отпорност и стабилност 

2) Заштита од пожара 

3) Хигијена, здравље и животна средина 

4) Безбедност и приступачност  приликом употребе 

5) Заштита од буке 

6) Економично  коришћење енергије и очување топлоте 

7) Одрживо коришћење  природних ресурса 

  

Зграда  Музеја  конака   је слободностојећи објекат    габарита   19,70 х 11,50   и састоји се од 

сутерена  приземља  и  поткровља. 

 

 САДРЖАЈ ОБЈЕКТА    

 Сутерен: Угоститељски   објекат са пратећим просторијама 

 Приземље: Музејски  простор 

 Поткровље: Канцелариски простор 

   

Укупна  бруто  развијена површина  објекта    сутерена и надземних етажа је  650,00   м2 



31 

 

Израда  катастарско топографског плана и остала испитивања. 

 

За  наведену локацију постоји топографско катастарски план 

За  наведени објекат урађен је  урбанистички пројекат и   добијени су  локацијски услови   издати 

од стране  општине  Чајетина   - одсек за  урбанизам. 

 

 АРХИТЕКТОНСКО  РЕШЕЊЕ 

 Положај  и габарит  објекта  на парцели су  дефинисани  урбанистичким пројектом 

 Распоред просторија на етажама је  пројектован у складу са наменом  простора и исти се 

може у одређеној мери кориговати у договору  са инвеститором 

 Напајање електричном енергијом предвидети прикључком на дистрибутивну мрежу  према 

условима надлежне  Електродистрибуције 

 Грејање   објекта  предвидети   изградном сопствене котларнице   

 При пројектовању посебну пажњу обратитити на заштиту објекта од пожара, применом 

законских прописаних правила за пројектовање овакве врсте објекта 

 Основну носећу конструкцију  објета предвидети  као  армиранобетонску са  армирано  

бетонским  зидовима, стубовима и међуспратном таваницом 

 Спољашње зидове и остале елементе омотача пројектовати у складу са правилником  о 

енергетској ефикасности за ову врсту објекта 

 Зидови сутерена  обложени природним  тесаним каменом 

 Фасада  приземља дрво и бела боја 

 Кровна конструкција на објекту је дрвена четинар 1 класе  а кровни покривач је камене  

плоче *маца* (скриљац) 

 Завршне обраде  подова, зидова и осталих елемената ускладити са прописима  и 

препорукама за објете ове намене.  Под у музејском делу квалитетан бродски под. 

Керамичке плочице квалитетне  1 класе. 

 Прозоре и врата  предвидети  од   квалитетног дрвета  и застакљивањем  тако да се 

задовољи потреба за енергетском ефикасношћу 

 Коту пода приземља дефинисати тако да се објекат адекватно заштити, али и да се  омогући 

приступачност објекту. 

При изради   инвестиционо техничке документације неопходна је примена  релевантних  

техничких прописа и стандарда који су предвиђени за ову врсту објекта. 

Приликом пројектовања примењивати природне материјале који немају негативан утицај на 

здравље људи, нити на загађење  околине. 

 

 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

За израду пројекта  хидротехничких инсталација потребно је дефинисати: 

 Санитарну водоводну мрежу(хладна и топла вода) 

 Хидрантску мрежу(спољну и унутрашњу) 

 Фекалну канализациону мрежу 

 Санитарне уређаје 

 

Санитарна водоводна мрежа: 

Предвидети снадбевање санитарних уређаја унутар објекта потребном количином воде, за све 

врсте потреба прикључком на постојећу водоводну мрежу. Прикључак на водоводну мрежу 
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предвидети  по условима датим од стране ЈКП *Водовод*  Чајетина. Мрежу унутар објекта  

предвидети од PPR цеви, а спољни развод (у земљи) од HDPE  цеви. Вертикалне  водове и развод 

до санитарних уређаја  водити у зиду.На мрежи предвидети сву потребну арматуру за њено 

исправно функционисање  и одржавање. Сва изливна места снадбети одговарајућим пропусним  

вентилима. 

За развод воде који пролази кроз негрејани простор  предвидети постављање термоизолације. 

Припрему топле воде предвидети  централно преко бојлера одговарајуће  запремине. 

Пречнике  цеви мреже одредити на основу хидрауличког прорачуна. Мерење  потрошње воде 

предвидети у водомерном окну, с тим сто је потребно раздвојити потрошњу воде за санитарне и 

ПП потребе. 

 

Хидрантска мрежа: 

За потребе  објекта  предвидети  ПП мрезу  спољну и унутрашњу. Спољни развод у земљи водити 

HDPE  цевима, а унутрашњи са челичним поцинкованим цевима. Спољне хидранте поставити  на 

прописаном  међусобном  растојању и удаљености од објекта, а унутрашњи на прописаном 

одстојању од пода. 

 

Фекална канализациона мрежа: 

Одвод фекалне канализације предвидети у  канализациону мрежу по условима  јавног комуналног 

предузећа *Водовод Златибор*Чајетина 

Фекалну канализациону мрежу пројектовати од ПВЦ канализационих цеви, одговарајућег 

пречника и прописаних падова. За канализационе вертикале предвидети ревизионе комаде пре 

*уласка* у земљу , а завршити их са вентилационим главама. Ради  контроле и одржавања на 

мрежи предвидети  довољан  број ревизионих комада, а ван објекта на сваком упајању и скретању 

ревизиона окна. Атмосверске воде са  крова  одвести  одговарајућим цевима ван објекта. 

Санитарни уређаји: Сви санитарни уређаји су  прве класе 

 

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ  

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Електроенергетске инсталације: 

 Инсталације  енергетског напајања са мерењем утрошка електричне енергије  урадити 

према условима Електродистрибуције. 

 Инсталацију  главног развода- напајање главних и подразводних ормана. Предвидети ниво  

осветлења у  складу са SRPS  стандардима и техничким препорукама за осветлење објеката  

наведене  намене. 

 Инсталацију спољног осветлења простора око објекта. 

 Инсталацију  сигурносног – противпаничног осветлења светиљкама  са сопственим 

извором напајања. 

 Инсталацију прикључница опште намене и фиксних извода. 

 Инсталацију напајања разводних ормана  система грејања, климатизације и вентилације 

 Инсталацију електромоторних погона у систему аутоматског управљања  системом 

грејања, климатизације и вентилације 

 Инсталацију грејања олука и кровних увала 

 Инсталацију громобрана-класичну по принципу фарадејев кавез 

 Инсталацију темељног уземљивача 

 Инсталацију главног и допунског изједначавања  потенцијала у објекту и просторијама 

топлотне подстанице и клима коморе 
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 Заштиту од превисоког напона додира предвидети сходно важећим прописима и  

стандардима. 

 Техничку документацију урадити у свему према важећим прописима и SRPS  стандардима 

и техничким препорукама за ове врсте инсталација, Техничким условима  ЕФ  Ужице, као и 

техничким подлогама AG пројекта и пројекта  ViK  и  KGH. 

Телекомуникационе и сигналне  инсталације 

 Инсталацију видео надзора 

 Инсталацију аутоматске дојаве пожара 

 Техничку документацију урадити у свему према важећим прописима и SRPS  стандардима 

и техничким препорукама за ове врсте инсталација и техничким подлогама из AG пројекта 

 

 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 

За објекат  пројектовати следеће машинске инсталације. 

1. Котларницу   за загревање   објекта. Котао на  гас  или  неко друго гориво  у договору са 

Инвеститором. 

- Систем за радијаторско и подно грејање 

- Систем за припрему санутарне топле воде  (СТВ) 

 

2. Вентилација просторија 

-  Пројектовати вентилацију просторија  у сутерену (угоститељски објекат)  као и 

евентуалну вентилацију и климатизацију  музејских просторија. 

Такође пројектовати вентилацију просторија у поткровљу  које  садрже кровне прозоре.  

 

3. Систем  за санитарну топлу воду  СТВ 

- Санитарну топлу воду (СТВ) предвидети у сагласност са пројектантом  ViK 

- Пројектовати акумулациони бојлер за санитарну топлу воду. Основни извор топлоте је 

топла вода из  подстанице. Резервни извор топлоте је електрична  енергија 

- Варијанта  пројектовати соларни систем за припрему  СТВ 

 

 Пројекат за грађевинску дозволу треба да садрзи  следецу документацију: 

О    - Главна  свеска 

1     - Пројекат  архитектуре 

2    - Пројекат конструкције 

3    - Пројекат хидротехничких инсталација 

4    - Пројекат електроенергетских инсталација 

5    - Пројекат  телекомуникационих и сигналних инсталација 

6    - Пројекат  телекомуникационих и сигналних инсталација 

 систем за аутоматску  детекцију и дојаву пожара 

7   - Пројекат масинских инсталација 

8   - Спољње уређење са синхроним планом инсталација и 

прикључака, реконструкција саобраћајница, изградња паркинга, пејзажна архитекура и 

хортикултура 

9  - Елаборат   заштите од пожара 

10 - Елаборат енергетске ефикасности 

 

 Пројекат за извођење  објекта треба да садрзи  следецу документацију 

0  - Главна  свеска 

1  - Пројекат архитектуре 

2  - Пројекат конструкције са детаљима арматуре и челика 
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3- Пројекат хидротехничких инсталација 

4- Пројекат електроенергетских инсталација 

5- Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

6- Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

 система за аутоматску  детекцију и дојаву  пожара 

7 Пројекат машинских инсталација 

8 Спољне уређење са синхроним планом инсталација и 

 прикључака, пројекат реконструкције прилазних саобраћајница 

 и изградња паркинга, пејзажна архитектура и хортикултура 

9 Глави пројекат заштите од пожара 

10 Елаборат енергетске ефикасности 

11 Технолошки пројекат кухиње у угоститељском делу 

12         Пројекат  ентеријера  ресторана у угоститељском делу као и музејског простора 

             у   приземљу 

 

 Сваки пројекат поједине области се састоји од следећих делова: 

1)        Опста документација 

2)        Текстуална документација 

3)        Нумеричка документација 

4)        Графичка документација 

 

Током израде пројектно – техничке документације  Пројектант је у обавези да буде  у 

сталном контакту са тимом  Наручиоца и да спроведе неколико  презентација у циљу  

усаглашавања пројектних решења и појединих садржаја са реалним потребама Наручиоца. 

Пројектант  може да приступи  детаљној разради и завршетку главног пројекта тек по усвајању  

презентованог решења, о чему ће бити сачињен одговарајући записник. 

Сваки део пројекта за грађевинску дозволу са пројектом за извођење мора да садржи све  потребне 

техничке услове, описе и детаље потребне за извођење радова. 

Предмери  и предрачуни са све врсте радова морају бити  детаљно урађени тако да обухвате све  

потребне радове уз детаљан опис карактеристика материјала, услова или потребне  опреме 

Пројектант се обавезује  да главни пројекат  изради  стручно и квалитетно према свим 

техничким прописима, стандардима, нормативима и правилима струке које важе за ову врсту 

радова и објеката, а у свему према захтевима наручиоца. 

Све оно што није наведено у пројектном задатку, а дефинисано је свим важећим Законима, 

подзаконским актима и осталим важећим прописима, а у вези израде  комплетне 

техничке документације за извођење радова на изградњи   објекта , сматра се да је обавеза 

пројектанта да сам предвиди и благовремено предочи  инвеститору. 

Уколико је несто изостављено у пројектном задатку, а значајно је за успешно извођење радова на 

основу  техничке документације која следи на основу овог пројектног задатка.пројектант је дужан 

да пројектни задатак  допуни у сарадњи са инвеститором, а пре приступа изради саме техничке  

документације. 

У цену израде пројекта урачунати и  подношење захтева Општини Чајетина  за  издавање 

грађевинске дозволе уз овлашћење инвеститора. 

 

Датум: ___________________ 

Место:______________________ 

       М.П. 

                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

       ____________________________ 
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                                                                             ОБРАЗАЦ БРОЈ 6. 

 

У складу са чланом 88.  Закона о јавним набавкама “Службени гласник РС”, број 124/2012, 

14/15, 68/15) дајемо следећи 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 

 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

 

           М.П. 

 

                        Потпис овлашћеног лица понуђача 

                     ______________________________ 

 

 

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. Уколико нема 

трошкова припремања понуде, прецртава образац и такав доставља. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7. 
 

 

У скалду са чланом 26. Закона о јавним набавкама “Службени гласник РС”, број 124/2012, 

14/15, 68/15) дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

у својству понуђача 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 

 

___________________________________________________ 

(пун назив и седиште) 

 

 

понуду у поступку јавне набавке мале вредности број 01/18 подносим независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

 

 

         М.П. 

                  Потпис овлашћеног лица 

           _____________________________ 

       

 

 

 

 

 

Напомена: Образац попуњава понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке 

понуде у своје име. 
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МОДЕЛ УГОВОРА  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Библиотека Љубиша Р. Ђенић 

Ул. Златиборска број 1 

31310 Чајетина 

Број: 93-8 

Дана: __________ године 

Ч а ј е т и н а  

 

                                     У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ ) 

Израда пројектно техничке документације за изградњу Музеја – Конака на Златибору 

 

 

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:      1. Библиотека Љубиша Р. Ђенић 

                                               (у даљем тексту Наручилац) 

                                               ул. Ул. Златиборска број 1, 31310 Чајетина 

                                               Мат. број: 17027263  ПИБ : 101075533 

                                               које заступа директор Снежана Ђенић 

и 

                                 2._________________________( у даљем тексту Понуђач ) 

                                  ул._______________________________________________, 

                                    Мат. број___________________, ПИБ__________________, 

                                   које заступа директор_______________________________ 

 

и                                           3.___________________________ (Подизвођач- ако постоји ) 

                                    ул.________________________________________________, 

                                   Мат. број___________________, ПИБ__________________, 

                                 које заступа директор_______________________________ 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  Израда пројектно техничке документације за изградњу Музеја – 

Конака на Златибору 

Члан 1 . 

На основу спроведеног  поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-у 01/18 Израда 

пројектно техничке документације за Музеја – Конака на Златибору на Кат. парцели бр. 

4555/2 КО  Чајетина, Понуђач __________________________, као изабрани најповољнији 

понуђач се обавезује  да изврши предметне услуге описане у техничкој спецификацији  

које су  предмет овог уговора, према условима који су одређени конкурсном 

документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр.________ од _____.2018. године, 

заведеној код Наручиоца под бројем ______ дана _____ .2018. године, а која је саставни 

део овог уговора. 

 

Члан 2. 

Цена наведених услуга исказана је у обрасцу понуде у делу Образац структуре цена, који 

је саставни део Уговора. Понуђена цена  услуге даје се као фиксна за период важења 

Уговора. Цена, без ПДВ-а је _______________  динара, што са урачунатим ПДВ-ом износи 

________________   динара.  
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У цену израде пројекта урачунато је и  подношење захтева Општини Чајетина  за  

издавање грађевинске дозволе уз овлашћење инвеститора. 

                 

Члан 3. 

Плаћање ће се вршити у року од максимум 45 дана по пријему оригиналног рачуна   на 

писарницу  Наручиоца.  

У рачуну се исказују све услуге које је Извршилац обавио по основу конкретног посла, по 

ценама исказаним у Понуди Понуђача. 

 

Члан 4. 
Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца изради Пројекат за грађевинску дозволу 

и     Пројекат за извођење објекта, што подразумева тачан квалитет предметних услуга у 

складу са потребама Наручиоца, све у складу са Техничком спецификацијом из конкурсне 

документације, позитивно правним прописима који се односе на предмет набавке, 

правилима струке, као и са техничким прописима и стандардима који регулишу ову 

материју. 

Рок израде пројекта је 45 дана од дана обостраног потписивања уговора.  

Пројектант је у обавези да Израђени документ достави у штампаној и електронској форми. 

 

Члан 5. 

Уколико представник наручиоца утврди недостатке у пројекту настале грешком 

обрађивача, исти је дужан да грешке исправи без надокнаде у року, не дужем од два дана. 

 

Члан 6. 
Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине. 

 

      Члан 7.    

Уговорне стране сагласно потврђују да је уз Понуду Извршиоца достављен доказ о 

поседовању важеће лиценце у складу са предметом јавне набавке. 

 

Члан 8. 

Извршилац се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу регистровану 

сопствену бланко меницу и менично овлашћење за добро извршење посла,уредно оверену 

и потписану од стране овалшћеног лица понуђача, у корист Наручиоца,која може бити 

реализована у износу до 10% од вредности понуде од  __________.године, која треба да 

садржи клаузулу „без протеста“  роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 дана 

након извршења посла. 

 

Уколико Извршилац посла не обезбеди тачан квалитет наведених услуга у складу са 

потребама Наручиоца, све у складу са Техничком спецификацијом из конкурсне 

документације, правилима струке, као и са техничким прописима и стандардима који 

регулишу ову материју, односно не отклони недостатке у договореном року, Наручилац ће 

активирати меницу. Уколико Извршилац не испоштује понуђени рок из своје прихваћене 

понуде а дат на име израде пројекта, Наручилац ће активирати меницу. 
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Члан 9. 
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 

обавештења о раскиду уговора.  

 

Члан 10. 
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора. 

 

 

Члан 11. 
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно. 

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу. 

       

 

 Члан 12. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 

2 (два) примерка. 

 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА , 

 

 

____________________ 

 

           За Наручиоца,                                                                                            

Директор, Снежана Ђенић 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


