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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 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. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке редни број 39/2019, XXVIII-06 број 031-637-1/2019 од 07.11.2019 године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број 39/2019, XXVIII-06 број 031-637-2/2019 од 07.11.2019 године, 
припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за отворени поступак јавне набавке - ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

КОМБИНОВАНЕ ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ У ШУМАТОВАЧКОЈ УЛИЦИ, ГО ВРАЧАР 
ЈН бр. 39/2019 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Садржина Конкурсне документације Страна 

Општи подаци о јавној набавци 3. 

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

4.-7. 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

8.-16. 

Критеријум за доделу уговора 17. 

Модел уговора 18.-26. 

Обрасци који чине саставни део понуде: 27. 

Образац понуде (Образац број 1) 28.-31. 

Образац трошкова припреме понуде (Образац број 2) 32. 

Образац изјаве о независној понуди (Образац број 3) 33. 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац број 4) 34. 

Образац Изјаве о средствима финансијског обезбеђења и полисе осигурања – 
Образац 5 

35. 

Образац структуре понуђене ценe са упутством како да се попуни  
(Образац број 6) 

36.-37. 

Образац Потврде за референцу за израду или техничку контролу техничке 
документације (Образац број 7) 

38. 

Образац потврде за кадровски капацитет (Образац број 7а) 39. 

Технички део конкурсне документације (техничке спецификације)  40.-61. 
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 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 39/2019 су услуге - Техничка контрола техничке документације за изградњу 

комбиноване дечје установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар; назив и ознака из општег речника 

набавке: ОРН: 71248000-8 Надзор пројеката и документације (пројектантски надзор). 

 

2. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за инвестиције 

Адреса:Трг Николе Пашића бр. 6 

Интернет страница: www.beograd.rs 

 

3. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке, Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима, 
Законом о безбедности и здрављу на раду и подзаконским актима, Законом о облигационим односима, 
као и другим прописима, стандардима и техничким нормативима. 
 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
Крајњи рок за подношење понуда: 30 дана од дана објављивања Позива за подношење понуда 
(Позив за подношење понуда објављен дана 20.02.2020. године) тј. до 23.03.2020. године, до 10,00 
сати. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се 23.03.2020. године, са почетком у 10,30 часова, у 
просторијама Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд, сала 9. 
 
Контакт: у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail лица за 

контакт наручиоца или факсом на број: 3237-157]. 

 

Особа за контакт: 

Надица Поповић, дипл. правник, на пословима јавних набавки 

Е - mail адреса: nadica.popovic@beograd.gov.rs  

Контакт искључиво радним данима (понедељак-петак) и у радно време Наручиоца (07.30 до 15.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beograd.rs/
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона. Уколико понуду подноси група 
понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4). Закона. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар  
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда за правна лица односно извод из регистра Агенције за привредне регистре односно 
извод из одговарајућег регистра за предузетнике. 
Овај доказе понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача 
 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре. 
Доказ: 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; 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 против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Овај доказе понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача. 
 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
Доказ: Уверење Пореске управе (Министарства надлежног за послове 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 Министарства привреде да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.  
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НАПОМЕНА: САГЛАСНО ЧЛАНУ 78. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''СЛ. ГЛАСНИК РС, БР. 
124/12, 14/15 и 68/15), ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, НИЈЕ ДУЖАН ДА 
ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75., СТАВ 1., ТАЧКЕ 1) - 4) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА. 
 
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона  - Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 
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. 
Доказ:Потписан Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат у Конкурсној документацији - Образац број 4). 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе 
понуђача. 

 

5) Услов из чл.75 ст. 1 тач.5) закона - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке.  
Докази : 
 
I) Овлашћење Министарства унутрашњих послова за израду Главног пројекта заштите од пожара у 
складу са чланом 32. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 
87/18-др. закон); 
 
II) Овлашћење Министарства унутрашњих послова за Пројектовање посебних система и мера заштите 
од пожара у складу са чланом 38. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 
20/15, 87/18 и 87/18 - др. закон) и то за: 

1. израду пројеката стабилних система за гашење пожара  
2. израду пројеката стабилних система за дојаву пожара  
3. пројектовање система за одвођење дима и топлоте 

 
III) Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, којим се правном лицу/предузетнику 

издаје лиценца Према важећим прописима који регулишу област техничке заштите, односно према 
Закону о приватном обезбеђењу („Сл.Гласник РС“, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018) и Правилнику о 
начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава („Сл. Гласник РС“, бр. 
19/2015 и 71/2017) за: 

1. вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштитите; 
 

 
Овe доказе уколико понуду подноси група понуђача доставља понуђач из групе понуђача коме је 

поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност наведеног услова. Понуђач који 

наступа са подизвођачем, може доказати испуњеност овог услова преко подизвођача којем је 

поверио извршење тог дела набавке а чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке 

сагласно члану 80. став 6. Закона  
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ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА 
 

1). УСЛОВ да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне 
набавке тј. да је, у периоду од 5 (пет) година пре објављивања Позива за подношење понуда (Позив 
објављен 20.02.2020.године), извршио услугу израде или техничке контроле техничке документације за 
изградњу 1 (један) објекта јавне намене класификационог броја 121,122,123 и 126 (Према Правилнику о 
класификацији објеката), надземне БРГП преко 800 m2, (или исте намене у складу са законском 
регулативом донетом пре 28. фебруара 2015. године), на основу које је добијена Грађевинска дозвола 
или Потврда о пријему техничке документације, у чијем саставу je обавезно пројекaт архитектуре. 

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем доказа за референтни објекат. Доказ мора бити 
из траженог периода - 5 година пре објављивања Позива за подношење понуда (Позив објављен 
20.02.2020.године): Решење о Грађевинској дозволи / Потврда о пријему техничке документације.  
Доказ о испуњености услова обавезно мора садржати податке о намени и површини (БРГП) објекта. 
Уколико наведени докази не садржи све тражене податке, обавезно доставити потписану и оверену 
потврду Инвеститора (Образац бр. 7). 
Образац број 7 се подноси попуњен, потписан, дат под кривичном и материјалном одговорношћу -  да 
је целокупна техничка документација завршена, предата и прихваћена, са јасном назнаком 
референтног објекта и његовом БРГП (уколико се не види из других доказа).  
Уколико понуђач, уместо Обрасца брoj 7, достави потврду у другачијој форми, иста мора да садржи све 
елементе из Обрасца број 7.  

 
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати 
услов о пословном капацитету. 
 
2. УСЛОВ Да понуђач испуњава услове у погледу кадровских капацитета за учешће у поступку 

предметне јавне набавке тј. да има на располагању одговорне извршиоце - носиоце личних 
лиценци са посебним личним референцама (једно лице може бити носилац више лиценци) и то:  

   - једног носиоца личне лиценце врсте 300,  који је као одговорни пројектант архитектуре 
израдио /  извршио техничку контролу, дела техничке документације,  за изградњу 1 објекта 
јавне намене квалификационог броја 1263 (Према Правилнику о класификацији објеката), 
надземне БРГП преко 800 m2. Објекат не мора бити из траженог периода - 5 година. 

 
Доказ о стручности за носиоца тражене личне лиценце је копија Грађевинске дозволе/Потврда о 
пријему техничке документације за референтни објекат. Уколико се из приложених доказа не виде сви 
тражени подаци, као додатни доказ може се доставити потврда инвеститора у којој се наводе 
недостајући подаци. (Образац бр. 7а). 
 
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
кадровском капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати 
услов о кадровском капацитету. 
 
НАПОМЕНА:  
Наведене доказе о испуњености услова (обавезних и додатних) понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 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. 
Сагласно члану 78. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач 
који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност 
обавезних услова из члана 75., став 1., тачке 1) - 4) Закона о јавним набавкама. 
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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. 
 
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. 
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. 
 
Напомена: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре, Народне банке Србије и Републичког геодетског завода, и то:  
- податке о регистрацији понуђача (извод из регистра Агенције за привредне регистре) који су доступни 
на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs),  
- податак о важећем Овлашћењу-Решењу Министарства унутрашњих послова: за израду Главног 
пројекта заштите од пожара (А) и за Пројектовање посебних система и мера заштите од пожара (Б1 и 
Б2) - (који је доступан на интернет страни МУП-а http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/HTML/preventiva.html ) 
 

 

http://www.apr.gov.rs/
http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/HTML/preventiva.html
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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.  
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик 
оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 
 
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, телефон и контакт особу.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и контакт особу.  
Понуду доставити на адресу: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за 
инвестиције, Трг Николе Пашића бр. 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга - Техничка 
контрола техничке документације за изградњу објекта комбиноване дечије установе у 
Шуматовачкој улици, ГО Врачар, ЈН бр. 39/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 23.03.2020. године до 10,00 часова, без обзира на 
начин подношења.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, а у зависности од 
тога како понуђач наступа у понуди.   
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању 
понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф.  
 
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:  
- Споразум о заједничком наступању из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама 
 *доставља се само у случају подношења заједничке понуде.  
који обавезно мора да садржи следеће податке:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви чланови групе), у име групе 
понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац број 1), Образац структуре понуђене цене 
(Образац број 6) и Образац трошкова припреме понуде (Образац број 2) из конкурсне документације 
(који не представљају Изјаве дате под кривичном и материјалном одговорношћу), у овом споразуму се 
мора навести и тај понуђач, односно члан групе понуђача. 
 
- Модел уговора - понуђач (било да наступа самостално, као група понуђача или са подизвођачем) 
има обавезу да потпише и овери последњу страну модела уговора, чиме се сматра да прихвата све 
елементе Модела уговора који је саставни део Конкурсне документације. У случају подношења понуде 
са подизвођачем у Моделу уговора у члану 4. потребно је навести део предмета набавке који ће 
подизвођач извршити. У случају већег броја подизвођача потребно је копирати наведену страну 
Модела уговора у довољном броју примерака и попунити.;У случају групе понуђача, Модел уговора 
обавезан је да потпише и овери последњу страну, понуђач који је у споразуму о заједничком наступању 
из члана 81, став 4. Закона о јавним набавкама, одређен да у име групе понуђача потпише уговор; 
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- Образац понуде (Образац број 1) понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у 
заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно 
је копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење података 
о подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у довољном броју примерака за 
све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог 
обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и 
оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име 
групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним 
набавкама. 
 - Образац трошкова припреме понуде (Образац број 2) – понуђач попуњава и потписује. У случају 
групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један 
од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81., став 4. 
Закона о јавним набавкама; Уколико понуђач нема трошкова предметни образац није у обавези да 
достави. 
- Образац изјаве о независној понуди (Образац број 3) - понуђач мора да га попуни и потпише. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког од понуђача из групе понуђача; 
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 4) - понуђач мора 
да га попуни и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача; 
-Банкарску гаранцију за озбиљност понуде - понуђач је у обавези да достави оригинал безусловну 
и плативу на први позив, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са роком важности минимум 90 
дана од датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде, у износу од 2% од 
вредности понуде без ПДВ-а, којом се гарантује да ће Наручиоцу платити укупан износ по пријему првог 
позива Наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: 
- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности 

Наручиоца; 
- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као 

најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде; 
- понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију - за добро извршење 

посла и полисе осигурања од професионалне одговорности 
Понуда ће се сматрати неприхватљивом уколико банкарска гаранција не садржи све напред наведене 
елементе. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном 
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и полисе осиграња од професионалне 
одговорности.  
-Образац изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења и полисе осигурања 
(Образац број 5) - понуђач мора да га попуни и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача; 
- Образац структуре понуђене цене (Образац број 6)- понуђач мора да попуни и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре понуђене цене понуде наведени. Образац 
структуре понуђене цене, у случају групе понуђача, потписују, по избору понуђача, или сви чланови 
групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  
споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  
- Потврда наручиоца/инвеститора (Образац број 7), не представља образац који поднета понуда 
мора да садржи, већ је дата као могућност, по избору понуђача; 
- Потврда наручиоца/инвеститора (Образац број 7а), не представља образац који поднета 
понуда мора да садржи, већ је дата као могућност, по избору понуђача; 
 
Напомена: 
- Образац понуде (Образац број 1), Образац структуре понуђене цене (Образац број 6) и Образац 
трошкова припреме понуде (Образац број 2), у случају групе понуђача, потписују, по избору понуђача, 
или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити 
наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  
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- Образац изјаве о независној понуди (Образац број 3), Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. 
став 2. Закона (Образац број 4) и Образац изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења и 
полисе осигурања (Образац број 5), у случају групе понуђача морају бити потписани од стране 
овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача. 
 
Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
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: Град Београд, Градска управа града 
Београда, Секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр. 6,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Техничка контрола техничке документације за 
изградњу објекта комбиноване дечије установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар, ЈН бр. 39/2019 
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Техничка контрола техничке документације за 
изградњу објекта комбиноване дечије установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар, ЈН бр. 39/2019 
- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Техничка контрола техничке документације за 
изградњу објекта комбиноване дечије установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар, ЈН бр. 39/2019 
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку услуга – Техничка контрола техничке документације за 
изградњу објекта комбиноване дечије установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар, ЈН бр. 39/2019 
- НЕ ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и контакт особу. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
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 (Образац број 1), 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 (Образац број 1) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем 
дужан је да у Моделу уговора наведе део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50%. 
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 Условима 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 



Конкурсна документација јавне набавке редни број  39/2019 11/61 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Пренос потраживања на подизвођача вршиће се у складу са Законом о облигационим односима 
сагласно чл. 436 до 453.  
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 из 
члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама, којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи следеће податке:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви чланови групе), у име групе 
понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац број 1), Образац структуре понуђене цене 
(Образац број 6) и Образац трошкова припреме понуде (Образац број 2) из конкурсне документације 
(који не представљају Изјаве дате под кривичном и материјалном одговорношћу), у овом споразуму се 
мора навести и тај понуђач, односно члан групе понуђача. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Условима за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 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, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Наручилац ће уговорену цену вршења предметне услуге исплатити Извршиоцу на начин и у роковима 
из уговора. Обвезник и стопа пореза на додату вредност се утврђује у складу са важећим Законом о порезу 
на додату вредност на дан испостављања ситуације. Наручилац ће уговорену цену платити Извршиоцу на 
текући рачун Извршиоца, и то уплатом у року до 45 дана по испостављању и овери привремених 
ситуација, тј.у року до 45 дана од испостављања и овере окончане ситуације. Обавезе које ће 
доспевати по овом уговору у наредној буџетској години или годинама, биће реализоване највише до 
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Укупна вредност 
привремених ситуација не може да буде већа од 80% уговорене цене.Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. Понуђач нема право да захтева аванс.  
 
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за извршену услугу износи 2 године, рачунајући од дана потписивања записника о 
примопредаји комплетне техничке документације са позитивним извештајем о извршеној техничкој 
контроли и изјаве техничке контроле да су на израђену комплетно уговорену документацију добијене 
све потребне сагласности надлежних органа. 
8.3. Захтев у погледу рока извршења услуге 
Извршилац се обавезује да уговорене послове изврши у укупном року од  375 календарских дана, од 
дана пријема писаног налога Наручиоца за почетак извршења посла (у даљем тексту: почетак рока 
извршења посла).  
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Укупни рок за извршење уговорених послова обухвата извршење свих обавеза Извршиоца из члана 3. 
уговора. У уговорени рок, укључујући и парцијалне рокове, не улази време чекања на добијање услова, 
евентуалних примедби и сагласности, мишљења, дозвола и одобрења надлежних ималаца јавних 
овлашћења и Наручиоца. 
Извршилац је дужан да, у случају потребе за продужењем рока за извршење уговора, упути Наручиоцу 
писани захтев са детаљним образложењем и то најкасније 15 дана пре истека уговореног рока, како би 
се размотрила оправданост захтева и, у случају сагласности, уговорени рок продужио закључивањем 
анекса на уговор.  
 
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 
 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да уз понуду достави:   
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: Понуђач је у обавези да достави 
безусловну и плативу на први позив, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са роком важности 
минимум 90 дана од датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде, у износу од 2% 
од вредности понуде без ПДВ-а, којом се гарантује да ће Наручиоцу платити укупан износ по пријему 
првог позива Наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: 
- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности 

Наручиоца; 
- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као 

најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде; 
- понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију - за добро извршење 

посла. 
- понуђач није успео или је одбио да достави тражену полису осигурања од професионалне 

одговорности 
Понуда ће се сматрати неприхватљивом уколико банкарска гаранција не садржи све напред 

наведене елементе. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, 

даном достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и полисе осигурања од 
професионалне одговорности.  
 

Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења - 
банкарске гаранције, и то: 

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна и наплатива 
на први позив“. Ова банкарска гаранција се предаје Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од почетка 
рока извршења посла и издаје се у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 
минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла. Ако се за време уговора 
промене рокови извршења услуге, важност ове банкарске гаранције мора да се продужи. Наручилац ће 
да уновчи ову банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао уговорене обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором, у складу са закљученим уговором. 
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            2.  Полису осигурања од професионалне одговорности у складу са Правилником о условима 
осигурања од професионалне одговорности (''Сл. гласник РС'', бр. 40/15). Ова полиса се предаје 
наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од почетка рока извршења посла. 
Изабрани понуђач се обавезује да све време обављања уговорених послова буде осигуран од 
професионалне одговорности. 
Саставни део Конкурсне документације је Образац изјаве о достављању средства финансијског 
обезбеђења и полисе осигурања (Образац број 5) - Изјаве којима се понуђачи обавезују да ће, у 
случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења и полису осигурања предвиђене 
у Конкурсној документацији.   
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац је дужан да: 

1. чува, као поверљиве, све податке о понуђачу 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 и 

3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим 
понудама, до отварања понуда. 

Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и остале 
податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања. 
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим 
словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим 
сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду 
уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података 
који нису означени на наведени начин. 
Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као поверљиви 
подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у 
односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене 
понуда. 
 
12. 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 лица за контакт наручиоца или факсом на број: 3237-157.] 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, сваког радног дана (понедељак - петак) у времену од 07,30 до 15,30 
часова..  
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 www.beograd.rs.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 39/2019. 
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, и 
изабрано средство комуникације у предметној јавној набавцки је у писаном облику путем поште на 
адресу наручиоца, електронске поште на e-mail лица за контакт наручиоца или факсом на број: 3237-
157.  . 
 

http://www.beograd.rs/


Конкурсна документација јавне набавке редни број  39/2019 14/61 

13. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда је јавно. Oтварање понуда ће се обавити дана 23.03.2020.године, у 10,30 сати, у 
просторијама Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд, сала 9. Приликом 
отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви 
подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују 
чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају 
записник. 
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у 
року од три дана од дана јавног отварања понуда.  
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се 
отварати и биће враћена подносиоцу. 
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, приступити прегледу и оцени 
понуда, у смислу оцене испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона, и конкурсне 
документације. 
Наручилац ће одбити понуду, услед битних недостатака уколико, члан 106. Закона: 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове, 
3. понуђач не достави тражена средства финансијског обезбеђења 
4. понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног 
5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или 

је није могуће упоредити са другим понудама. 
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 ће обавестити понуђаче у писаном облику о рачунским грешкама уоченим приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач у чијој понуди су утврђене 
рачунске грешке у обавези је да се у остављеном року, у писаном облику да сагласност да се у његовој 
понуди исправе рачунске грешке. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за 
примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду учинила 
прихватљивом. 
 
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе о негативној референци, у смислу одредби чл. 
82. Закона.  
 
16. 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 нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат у конкурсној 
документацији – Образац број 4). 
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17. 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. 
 
18. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ 
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 25 дана од дана 
јавног отварања понуда. 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се 
неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе 
поступка из наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова 
финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о 
тој накнади истакне захтев. 
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
19. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће 
понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач 
тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу број 2 и приложио 
доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за 
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 
због поступања наручиоца противно одредбама Закона. Захтев за заштиту права може да поднесе 
Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански 
надзорник, али нису дужни да подносе захтев за заштиту права на захтев  понуђача, односно 
заинтересованог лица које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке, из 
члана 148., став 1. Закона, ако то лице није искористило право на подношење захтева. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији и то у току целог поступка јавне набавке и против сваке  радње наручиоца, осим уколико 
Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права се подноси непосредно, електронском 
поштом на e-mail особе за контакт, факсом на број 3237-157 или препорученом пошиљком са 
повратницом.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, које садржи  податке из 
Прилог 3Љ, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана 
од дана пријема захтева за заштиту права.  
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 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 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 од 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) 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 захтева из члана 149., став 3. и 4. Закона, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
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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. 
Закона. 
У случају поднетог захтева за заштиту права, Наручилац не може донети одлуку о додели уговора или 
одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци, пре доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права, осим у случајевима и по поступку из члана 150.Закона. 
Подносилац захтева је дужан да у захтеву за заштиту права, да би био потпун,  наведе:  назив и адресу 
подносиоца захтева и лице за контакт; тачну адресу и назив наручиоца; податке о јавној набавци која је 
предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; повреде прописа којима се уређује поступак јавне 
набавке, као и чињенице и доказе којима се повреде доказују; потврду о уплати таксе из члана 
156.Закона  и потпис подносиоца захтева. Подносилац захтева је дужан да рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара у складу са чл. 156. Закона и то на евиденциони 
рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права број: 840-30678845-06,  шифра 
плаћања: 153 или 253, позив на број:  39/2019, сврха: ЗЗП; назив наручиоца – Град Београд, Градска 
управа града Београда, Секретаријат за инвестиције; број или ознака јавне набавке – 39/2019, 
корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона, а поступак уплате 
таксе је регулисан Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено 
године на интернет страници Републичке комисије за заштиту права  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-
uplati-republicke-administrativne-takse.html . 
 
21. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА 
Научилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка 
јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на својој интернет 
страници www.beograd.rs , у року од 5 дана од дана закључења уговора, односно коначности одлуке о 
обустави поступка јавне набавке. 
 
22. ИЗМЕНА УГОВОРA O JAВНОЈ НАБАВЦИ 
22.1 Измена уговореног рока: 

Извршилац је дужан да, у случају потребе за продужењем рокова за извршење уговора, упути 
Наручиоцу писани захтев са детаљним образложењем и то најкасније 15 дана пре истека уговореног 
рока, како би се размотрила оправданост захтева и, у случају сагласности, уговорени рок продужио 
закључивањем анекса на овај уговор. 

Извршилац има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  
1. због кашњења проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца, пројектанта 

као и осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац; 
2. услед неслагања добијених услова имаоца јавних овлашћења са потребама објекта, које 

захтевају измену услова; 
3. услед потребе за већом изменом израђеног дела техничке документације чији је узрок 

измена урбанистичких услова и законске регулативе или накнадних захтева Наручиоца; 
4. због додатних услуга или испитивања, а за период потребан за њихово извршење. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о измени 
уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс уговора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.beograd.rs/
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.  
 

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Додела уговора ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више 
понуда имају исту понуђену цену, уговор ће се доделити оном понуђачу, који је понудио дужи рок 
важности банкарске гаранције за добро извршење посла (минимум 30 дана дуже од уговореног рока за 
коначно извршење посла). 
Уколико и даље две или више понуда имају исту укупну понуђену цену, избор ће бити извршен у 
поступку жребања, у коме ће  Наручилац електронским путем обавестити све понуђаче о тачном 
датуму, времену и месту када ће се одржати извлачење путем жреба. Неодазивање неког од понуђача 
или свих понуђача не спречава поступак жребања. Извлачење ће се извршити јавно, у присуству 
овлашћених представника понуђача и/или чланова Комисије за јавну набавку, и то тако што ће члан 
комисије за јавну набавку називе понуђача које имају исте понуђене цене, исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, ручно помешати папире пред присутнима, а затим насумице 
извлачити папире и рангирати понуде према редоследу извлачења папира, о чему се сачињава 
записник.  
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  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Предмет уговора:       
ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КОМБИНОВАНЕ 

ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ У ШУМАТОВАЧКОЈ УЛИЦИ, ГО ВРАЧАР 

 

 
 
Уговор закључен између: 
 
Наручиоца: Град Београд – Градска управа града Београда – 
Секретаријат за инвестиције, са седиштем у Београду, Трг Николе 
Пашића број 6, ПИБ: 100065430, Матични број: 17565800, број рачуна: 
840-147640-13, код Управе за трезор Министарства финансија Телефон: 
3233967, Телефакс:3237-157, 
кога заступа Заменик начелника Градске управе града Београда – 
секретар Секретаријата за инвестиције, Лука Петровић(у даљем 
тексту: Наручилац) 
 
и 
 
Извршиоца:.................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извршилац), 
 
 
Основ уговора: ЈН Број:  39/2019                       . 
Број и датум одлуке о додели уговора: ______________________________ 
Понуда изабраног понуђача број: ______ од____________. 
 

 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 Предмет овог уговора је Техничка контрола техничке документације за изградњу објекта 
комбиноване дечије установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар. 

 
Члан 2. 

Техничка контрола техничке документације врши се у циљу реализације пројекта за потребе 
Секретаријата за образовање и дечју заштиту (у даљем тексту: надлежни Секретаријат) у складу са 
међусобно закљученим Протоколом. Крајњи корисник објекта је ПУ Врачар (у даљем тексту: Корисник). 

 
Члан 3. 

 Извршилац је дужан да уговорене послове изведе у складу са важећим прописима као и 
Конкурсном документацијом и усвојеном понудом Извршиоца број _____________ од 
________________ године. 
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Уговорне обавезе Извршиоца обухватају давање стручног мишљења о исправности техничке 
документације  и техничку контролу и оверу документације - Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) са 
свим деловима и елаборатима неопходним за добијање Грађевинске дозволе,  у следећим фазама:  

Фаза 1.  - давање стручног мишљења о исправности:  

 Идејног решења објекта са уређењем терена и 3д моделом и са добијеним актом о 
усвајању од стране Наручиоца – за потребе Урбанистичког пројекта;  

 Идејног решења (ИДР) за потребе добијања Локацијских услова . 
Фаза 2. - Техничку контролу и оверу документације  

 Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) са свим деловима и елаборатима 
неопходним за добијање Грађевинске дозволе. контроле и свим 
сагласностима/мишљењима имаоца јавних овлашћења као услов за прикључење 
објеката на инфраструктуру; 

  Протокола регулације.   
     Фаза 3. - давање стручног мишљења о исправности:  

 Пројекта за извођење (ПЗИ)  са свим деловима  и  елаборатима  за потребе добијања 
свих сагласности / мишљења имаоца јавних овлашћења (ЈКП и МУП), 

  Главног пројекта заштите од пожара за потребе добијања сагласности МУПа,  

 Синхрон плана свих унутрашњих и спољних инсталација,  

 Елабората осматрања понашања тла и објекта,  

 Пројекта опремања ентеријера са спецификацијом намештаја и опреме  и 3Д 
моделом, (сепарат пројекта који Наручилац доставља Секретаријату за дечју 
заштиту и образовање, који је надлежан за спровођење набавки добара – опреме)  

Фаза 4. - давање стручног мишљења о исправности Техничког дела конкурсне 
документације за избор извођача радова (Тендерске документације), и предмера ПЗИ, 
тј. да изврши контролу међусобне усклађености (да ли су обухваћене све позиције радова и 
да ли су описи комплетни). 

Извршилац се обавезује да води записнике током одржавања редовних састанака.  
Извршилац се обавезује да ће, у току прегледа техничке документације – а пре достављања 

Коначног извештаја о извршеној техничкој контроли, сарађивати са Наручиоцем на уочавању и 
отклањању свих недостатака техничке документације који су у вези са рационалношћу и 
економичношћу примењених решења и то писаним путем уз поштовање свих важећих техничких 
прописа, правилника, као и правила пројектовања. 

 
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ 

 
Члан 4. 

Извршилац се обавезује да послове из чл. 1. овог Уговора изврши у укупном року од  375 
календарских дана, од дана пријема писаног налога Наручиоца за почетак извршења посла, са 
активним учешћем на састанцима и вођењем записника. Рок од 375 дана састоји се из периода од 300 
дана за праћење тока израде техничке документације и парцијалних рокова од укупно 75 (63+12) дана.. 
Парцијални рокови за давање стручног мишљења и вршење Техничке контроле за сваку фазу техничке 
документације из чл. 3. овог уговора износе: 

- по 14 (четрнаест) календарских дана од првог добијања комплетне документације на преглед и 
- по 7 (седам) календарских дана од добијања комплетне исправљене документације на други 

преглед, односно  
63 (шездесеттри) дана – по 21 дан за сваку фазу израде техничке документације (ИДР,ПГД,ПЗИ); 
- 7 (седам) календарских дана од добијања комплетне тендерске документације на преглед. 
- 5 (пет) календарских дана од добијања исправљене тендерске документације на други преглед, 
односно 12 (дванаест) календарских дана за преглед. 
 

Уговорени укупни рок за извршење уговорених послова обухвата извршење свих обавеза 
Извршиоца и не улази у рок за израду техничке документације. У укупно уговорени рок не улази време 
чекања на добијање услова за израду техничке документације, као ни евентуалне примедбе, 
мишљења, дозволе, одобрења и сагласности надлежних имаоца јавних овлашћења и Наручиоца.  

 



Конкурсна документација јавне набавке редни број  39/2019 20/61 

Пројектантски максимални парцијални рокови износе: 
   
1. за израду ПОДЛОГА И ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЦИЈСКE УСЛОВE у року од 120 
дана од дана пријема писаног налога Наручиоца за почетак извршења посла и то: 

            - Оверен Катастарско топографски план; 
            - Идејно решење објекта са уређењем терена и 3д моделом са добијеним позитивним  
               мишљењем техничке контроле и актом о усвајању од стране Наручиоца;  
             - Урбанистички пројекат (УП) за потребе добијања Потврде од стране надлежног органа  
               задуженог за послове урбанизма; 
              -Идејно решење (ИДР) за потребе добијања Локацијских услова са добијеним позитивним  
               мишљењем техничке контроле; 
 
2.  за израду ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ у року од 60 дана од 
дана добијања Локацијских услова или писаног налога Наручиоца и то:  
             - Геотехничку документацију са позитивним извештајем техничке контроле. Ангажовање  
               вршиоца техничке контроле обезбеђује Извршилац о свом трошку; 
              - Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) са свим деловима и елаборатима за потребе добијања  
                Грађевинске дозволе са добијеним позитивним Извештајем техничке контроле; 
              - Протокол регулације; 
 
3.  за израду ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СА САГЛАСНОСТИМА и за ОСТАЛУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ у 
року од 90 дана дана од дана добијања Грађевинске дозволе или писаног налога Наручиоца и то: 
             - Пројекат за извођење за објекат са уређењем терена (ПЗИ) са свим деловима  и  елаборатима   
               за потребе добијања свих сагласности/мишљења имаоца јавних овлашћења (ЈКП и МУП), на  
               које је потребно добити позитивно мишљење техничке контроле  
             - Главни пројекат заштите од пожара на које је потребно добити позитивно мишљење техничке  
               контроле, а  за потребе добијања сагласности МУПа; 
             - Синхрон план свих унутрашњих и спољних инсталација, на које је потребно добити позитивно  
               мишљење техничке контроле;   
             - Елаборат осматрања понашања тла и објекта на које је потребно добити позитивно мишљење  
               техничке контроле;  
              - Коначан 3Д модел са више различитих приказа ентеријера и екстеријера са уређењем терена  
                за потребе промоције пројекта; 
              - Пројекат опремања ентеријера са спецификацијом намештаја и опреме  и 3Д моделом; 
 
4. за израду ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ у року од 30 дана од 
дана добијања сагласности имаоца јавних овлашћења (ЈКП и МУП), или писаног налога Наручиоца и 
то: 
              - Технички део конкурсне документације за избор извођача радова (Тендерска документација) у  
                свему према ПЗИ и у складу са одредбама Закона о јавним набавкама на које је потребно  
                добити позитивно мишљење техничке контроле и сагласност Наручиоца; 
               - коначан 3Д модел у резолуцији за израду градилишне табле; 
               - План превентивних мера.“ 
 

Извршилац је дужан да, у случају потребе за продужењем рока за извршење уговора, упути 
Наручиоцу писани захтев са детаљним образложењем и то најкасније 15 дана пре истека уговореног 
рока. 

Извршилац има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  
1. због кашњења проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца, пројектанта 

као и осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац; 
2. услед неслагања добијених услова имаоца јавних овлашћења са потребама објекта, које 

захтевају измену услова; 
3. услед потребе за већом изменом израђеног дела техничке документације чији је узрок 

измена урбанистичких услова и законске регулативе или накнадних захтева Наручиоца; 
4. због додатних услуга или испитивања, а за период потребан за њихово извршење. 
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Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о измени 
уговора ради продужења уговореног рока, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, сачине 
анекс овог уговора. 

 
ОДГОВОРНИ ВРШИОЦИ УСЛУГЕ 

 
Члан 5. 

Извршилац је носилац права и обавеза извршења предметне услуге и обавезује се да у 
потпуности обави уговорене послове својим средствима и својом радном снагом. 

У складу са усвојеном понудом Извршилац ангажује подизвођаче, и то: 
1. ___________________________________ (назив и адреса подизвођача), 

2. ___________________________________ (назив и адреса подизвођача), 

подизвођачи ће у оквиру уговореног посла, извршити следеће делове предметне услуге: 
_____________________________________________________________, који чине _____% од укупне 
вредности уговорене услуге (највише до 50%), и извршиће их својим средствима и својом радном 
снагом. Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, без обзира на 
број подизвођача. 

Уколико Извршилац наступа као група понуђача, чланови групе извршавају уговорене послове 
сагласно споразуму о заједничком наступању број __________ од __________. године и неограничено 
солидарно одговарају за њихово извршење. 

 
 

Члан 6. 
Извршилац се обавезује да за извршење свих предвиђених врста услуга Решењем одреди 

одговорне извршиоце, у складу са законском регулативом и конкурсном документацијом. 
 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
 

Члан 7. 
Извршилац се обавезује да све уговорене послове изврши професионално и одговорно, на 

начин да сви делови документације која је предмет прегледа буду усаглашени са важећом 
регулативом, стандардима и међусобно, уз поштовање интереса Наручиоца, у свакој фази извршења 
уговора, и уз сагласност Наручиоца и то: 

1. у року од 7 дана од почетка рока извршења посла достави Наручиоцу Решење о одређивању 
одговорних вршилаца техничке контроле у складу са чланом 6. овог уговора и да у сарадњи са 
пројектантом међусобно ускладе и доставе динамички план; 

2. у року од 7 дана од почетка рока извршења посла сачини у писаној форми и достави Наручиоцу 
евентуалне примедбе на Пројектни задатак и подлоге за извршење уговорених послова и 
сарађује са Наручиоцем приликом њиховог редефинисања и усаглашавања. Такође је дужан да 
укаже Наручиоцу на све евентуалне недостатке у осталим техничким спецификацијама, као и на 
друге околности које је знао или је морао знати, а које могу бити од значаја за извршење 
уговорених услуга. У супротном, Извршилац ће одговарати за насталу штету.  

3. током реализације уговора, учествује на редовним (недељним) састанцима са представницима 
пројектаната и Наручиоца и на њима води записнике;  

4. активно сарађује и доставља сва потребна објашњења Наручиоцу и пројектанту у току извршења 
свих уговорених послова; 

5. у току рока за вршење техничке контроле техничке документације, прати ток израде пројекта, 
затражи потребна објашњења и даје сугестије пројектанту; 

6. након добијања целокупне техничке документације по појединим фазама које су дефинисане чл. 3 
став 2. овог уговора на преглед, изврши преглед и састави записнике/извештаје/мишљења и 
имплементира у њих све основане примедбе Наручиоца. Након другог прегледа техничке 
документације за поједине фазе сачини коначне извештаје/мишљења. Извршилац нема право 
да накнадно даје примедбе. Сматраће се извршењем ове тачке искључиво истовремена 
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предаја извештаја/мишљења о свим деловима пројекта; 
7. све уговорене коначне записнике/извештаје/мишљења преда Наручиоцу уз записник који 

потписују Комисија из чл. 9. став 5. овог уговора и Извршилац и у коме се констатује када и који 
документи су завршени и предати Наручиоцу;  

8. контролу описа радова из предмера радова у оквиру техничке документације обави тако да  
исти буду прецизини и јасни и у складу са осталим деловима документације и Законом о јавним 
набавкама;  

 контролу Техничког дела конкурсне документације за избор извођача радова изврши тако да 
провери његову усклађеност са предмером из Пројекта за извођење, тј. да изврши контролу 
међусобне усклађености (да ли су обухваћене све позиције радова и да ли су описи 
комплетни) и одредбама Закона о јавним набавкама;  

9. у случају потребе, када из објективних разлога, без кривње пројектанта, није могућа исплата 
привремене ситуације/рачуна пројектанта у целости, на захтев Наручиоца и у року од 7 (седам) 
календарских дана од добијања захтева Наручиоца да стручно мишљење о степену извршења 
уговореног посла пројектанта у односу на Понуду и уговор пројектанта, као и основаности 
привремене ситуације / рачуна пројектаната за наплату. 

10. уколико током извођења радова извођач радова и надзорни орган или имаоци јавних 
овлашћења констатују пропусте, неусклађености или недостатке у израђеној документацији,  да 
након поступања пројектанта по примедбама, на први позив и о свом трошку изврши поновни 
преглед документације и то у року који одреди Наручилац; 

11. Уколико Извршилац не изврши преглед документације и не сачини извештаје/мишљења у  
задатом року из тачке 6. и 10. овог члана, Наручилац на основу већинског мишљења Комисије 
састављене од представника Наручиоца, Пројектаната, Техничке контроле, Надзорног органа и 
Извођача, задржава право да активира средство финансијског обезбеђења, спроведе поступак за 
накнаду штете до пуне вредности и ангажује друго лице за преглед документације. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 8. 
Наручилац се обавезује да: 

1. обезбеди: 
- пројектни задатак,  
- информацију о локацији, 
- имовинско – правни основ за парцелу и постојеће објекте који су предмет пројекта, 
- да достави предлог динамичког плана израђивача техничке документације; 

2. обезбеди израду техничке документације 
3. у сарадњи са Извршиоцем и пројектантом, изврши евентуалне корекције, а потом изврши оверу 

Пројектног задатка и да исти одмах достави Извршиоцу; 
4. сноси трошкове и, по добијању потребне документације од пројектанта и техничке контроле, 

спроведе потребне активности за добијање потребних услова / сагласности / одобрења / 
мишљења / дозвола надлежних имаоца јавних овлашћења; 

5. у најкраћем року писаним путем обавести Извршиоца уколико постоје примедбе Инвеститора 
или имаоца јавних овлашћења на израђену документацију;  

6. исплати Извршиоцу уговорену цену за техничку контролу техничке документације на начин и у 
роковима из овог уговора. 

 
УГОВОРЕНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Члан 9. 

Цена за уговорене послове из члана 1. овог уговора износи ____________________ динара без 
обрачунатог ПДВ-а и добијена је на основу усвојене понуде Извршиоца број ______________ од 
______________ године. Обвезник и стопа пореза на додату вредност се утврђује у складу са важећим 
Законом о порезу на додату вредност на дан испостављања ситуације/рачуна. 

Наручилац ће уговорену цену платити Извршиоцу на текући рачун Извршиоца, и то уплатом у 
року до 45 дана по испостављању и овери привремених ситуација/рачуна, тј.у року до 45 дана од 
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испостављања и овере окончане ситуације/рачуна. Обавезе које ће доспевати по овом уговору у 
наредној буџетској години или годинама, биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Наручилац ће Извршиоцу платити уговорену цену, на следећи начин: 
1. 20 % од уговорене цене без ПДВ-а,  у року до 45 дана од испостављања привремене ситуације / 

рачуна, по добијању Локацијских услова, а након достављања стручног мишљења о исправности:  

 Идејног решења објекта са уређењем терена и 3д моделом за потребе Урбанистичког 
пројекта -  по 1 примерак у аналогној и електронској  форми;   

 Идејног решења (ИДР) за потребе добијања Локацијских услова - по 3 примерка у аналогној 
и електронској  форми 
 

2. 30 % од уговорене цене без ПДВ-а,  у року до 45 дана од испостављања привремене ситуације/рачуна, 
по добијању Грађевинске дозволе, а након техничке контроле и овере документације:  

 Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) са свим деловима и елаборатима неопходним за 
добијање Грађевинске дозволе  -  по 5 примерака у аналогној и електронској форми, као и број 
примерака потребан за сагласности имаоца јавних овлашћења као услов за прикључење 
објеката на инфраструктуру; 

 Протокола регулације -  по 2 примерка у аналогној и електронској форми. 
 

3. 30% од уговорене цене без ПДВ-а,  у року до 45 дана од испостављања привремене ситуације/рачуна, 
по добијању позитивног Извештаја (мишљења/сагласности) ЈКП и МУП, а  након достављања 
стручног мишљења о исправности: 

 Пројекта за извођење (ПЗИ)  са свим деловима  и  елаборатима  –  по 5 примерака у 
аналогној и електронској форми форми, као и број примерака потребан за сагласности 
имаоца јавних овлашћења; 

 Главног пројекта заштите од пожара - по 5 примерака у аналогној и електронској форми; 

 Синхрон плана свих инсталација– по 5 примерака у аналогној и електронској форми;  

 Пројекта опремања ентеријера са 3д моделом и спецификацијом намештаја и опреме – 
по 5 примерака у аналогној и електронској форми; 

 Елабората осматрања понашања тла и објекта  - по 5 примерака у аналогној и 
електронској форми.  
 

4. Окончаном ситуацијом  20% од уговорене цене без ПДВ-а,  у року до 45 дана од испостављања 
ситуације/рачуна, од чега се 5% задржава у складу са чланом 12. овог уговора, након 
достављања стручног мишљења о исправности:  

 Техничког дела конкурсне документације за избор извођача радова (Тендерска  
документација)  са добијеном сагласности Наручиоца - 2 примерка у аналогној и 
електронској форми;  

 Плана превентивних мера– по 5 примерака у аналогној и електронској форми. 

 са Изјавом вршиоца техничке контроле да су на израђену комплетно уговорену 
документацију добијене све потребне сагласности/позитивна мишљења/решења/ одобрења 
надлежних институција. 

Наручилац ће именовати Комисију са непарним бројем чланова за вршење квалитативног и 
квантитативног пријема предметних услуга, која је дужна да сачини Записник о пријему предметних 
услуга чиме ће потврдити пријем предметних услуга и неопходне документације, као и да извршена 
услуга у свему одговара уговореној. Записник мора бити потписан од стране Комисије и овлашћеног 
представника Извршиоца, кога именује извршилац. Наведени Записник о пријему предметних услуга 
чини саставни део документације за извршење уговорених финансијских обавеза Наручиоца.  

Уколико се у току пријема утврди да квалитет извршене услуге не одговара уговореном и није у 
складу са траженим условима, неће се извршити пријем нити сачинити Записник о пријему већ ће 
Комисија за пријем услуга сачинити Рекламациони записник у којем мора бити наведено у чему 
извршена услуга није у складу са уговореним и истим одредити рок за отклањање недостатака. 
Наведени Рекламациони записник потписује наведена Комисија и овлашћени представник Извршиоца 
који и преузима примерак истог. Уколико Извршилац не поступи по Рекламационом записнику у року 
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који буде одређен Рекламационим записником Наручилац ће активирати средство финансијског 
обезбеђења. 

 
Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена из члана 9., став 1. овог уговора за извршење 
предметне услуге фиксна, односно да је уговорена са изричитим јемством Извршиоца на њену тачност.  

Извршилац, у оквиру уговореног обима посла, не може тражити повећање уговорене цене, нити 
обрачун разлике у цени, ни у случају ако уложи више рада него што је предвидео, нити уколико 
извршење уговорених послова изазове веће трошкове него што је Извршилац предвидео.  

Уколико у току трајања уговора дође до сазнања да је за целокупно извршење уговорених 
послова неопходно извршити додатне услуге, а које се у тренутку објављивања Конкурсне 
документације нису могле сагледати, може се сачинити анекс уговора којим ће се дефинисати нове 
обавезе, рокови и начин плаћања након спровођења одговарајућег поступка јавне набавке предвиђеног 
Законом о јавним набавкама. 
 

 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНТНИ РОК 

 
Члан 11. 

Извршилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од почетка рока извршења посла 
достави Наручиоцу: 

 банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговореног посла 
без ПДВ-а, са клаузулама „безусловна“ и „наплатива на први позив“, са важношћу гаранције ____ 
(најмање 30) дана дуже од уговореног рока за коначно извршење услуге у целости; 

 полису осигурања од професионалне одговорности из члана 13. овог уговора. 
Извршилац се обавезује да банкарску гаранцију из прве алинеје претходног става овог члана 

продужи у случају продужења рока за извршење уговореног посла, са важношћу продужене гаранције 
најмање 30 дана дуже од рока предвиђеног анексом уговора којим се продужава уговорени рок за 
извршење посла. Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора од стране Извршиоца, овај уговор представља 
правни основ за продужење важности банкарске гаранције из овог члана уговора, уз достављање 
Извештаја пројектанта о томе када се очекује завршетак уговореног посла. Продужење важности 
наведене гаранције не искључује право Наручиоца да обрачуна уговорну казну из члана 14. овог уговора.  
 

 
Члан 12.  

Гарантни рок за извршену услугу износи 2 године, рачунајући од дана потписивања записника о 
пријему предметне услуге, уз Окончану ситуацију. 

Наручилац ће,  као гарантни депозит,  задржати износ по окончаној ситуацији/рачуну у висини 
од 5% од уговорене вредности посла без ПДВ-а и то 30 дана дуже од истека гарантног рока. Након 
истека утврђеног периода (30 дана дуже од истека гарантног рока) и под условом да је Извршилац 
извршио своје обавезе у складу са чланом 3. и 7. овог уговора, Наручилац ће Извршиоцу исплатити 
износ задржан по основу гарантног депозита. 

Уколико Извршилац заврши све уговорене послове пре уговореног рока, има право на повраћај 
гаранције за добро извршење посла – након потписивања записника о пријему предметне услуге и 
испостављања окончане ситуације.    

Уколико се по овој документацији изведу радови и објекат добије употребну дозволу пре истека 
гарантног рока, извршилац има право на повраћај  гарантног депозита, након добијања употребне 
дозволе. У случају да пре истека гарантног рока наручилац одустане од изградње пројектованог 
објекта, извршилац има право на повраћај  гарантног депозита, након доношења Одлуке наручиоца да 
одустаје од изградње.  

 
 

 



Конкурсна документација јавне набавке редни број  39/2019 25/61 

Члан 13. 
Извршилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од почетка рока извршења посла достави 

Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности у складу са важећим Правилником о 
условима осигурања од професионалне одговорности. Извршилац се обавезује да све време обављања 
уговорених послова и трајања гарантног рока буде осигуран од професионалне одговорности. 

 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 14. 
У случају да Извршилац не изврши послове у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати за 

сваки дан закашњења 2‰ (два промила), а највише 5% од укупно уговорене цене без ПДВ-а. За обрачунату 
уговорну казну, трајно ће се умањити испостављена окончана ситуација/рачун.  

У случају да Извршилац не изврши уговорене послове ни након 25 дана од истека уговореног 
рока, Наручилац има право да, поред уговорне казне, активира и у целости наплати банкарску гаранцију 
за добро извршење посла, као и да захтева накнаду штете, до пуног износа штете. 

Уколико Извршилац  својом кривицом касни више од 60 дана у односу на уговорене рокове из 
члана 4. и 7. овог уговора, из неоправданих разлога прекине са извршењем уговорених послова или 
одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз наплату банкарске гаранције за 
добро извршење посла, као и да захтева накнаду штете до пуног износа штете. 

Извршилац не одговара за доцњу насталу из разлога које није скривио или за које је одговоран 
Наручилац (није доставио уговорену документацију на време или слично). 
 Уколико Извршилац не отклони недостатке из члана 7. став 1. тачка 11. овог Уговора у задатом року, 
Наручилац, на основу мишљења Комисије из овог члана Уговора има право да активира средство 
финансијског обезбеђења - банкарску гаранцију за добро извршење посла и Полису осигурања од 
професионалне одговорности. 

 
Члан 15. 

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 
- уколико Извршилац не отклони о свом трошку и у року одређеном чланом 4. и 7. овог уговора 

недостатке у вршењу техничке контроле техничке документације које је предмет овог уговора, 
а које примете Наручилац или надлежне институције за издавање услова, 
сагласности/мишљења и одобрења у свим фазама извршења уговора; 

- уколико Извршилац својом кривицом, касни више од 60 дана у односу на уговорене рокове из 
члана 4. и 7. овог уговора, 

- уколико Извршилац из неоправданих разлога прекине са извршењем уговорених послова или 
одустане од даљег рада; 

- у свим другим случајевима када Извршилац не испуњава своје обавезе у складу са овим 
уговором, 

- у случају недостатка средстава Наручиоца за реализацију уговора. 
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову 

реализацију, Наручилац има право да за предметну услугу ангажује другог Извршиоца и наплати 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у целости. Извршилац је у наведеном случају обавезан 
да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних услуга по овом 
уговору и цене услуга новог Извршиоца.  

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком 
од 15 дана и која мора садржати основ за раскид уговора. Сву штету која настане раскидом овог 
уговора, сноси она уговорна страна која је скривила раскид уговора. 

Уговор се може раскинути и писаним споразумом између уговорних страна којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који проистекну из овог уговорног односа, 

решавају споразумно, а уколико то не буде могуће, надлежан је Привредни суд у Београду. 
За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се примењивати 

одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи са пратећим 
подзаконским актима, као и свих осталих важећих прописа и стандарда за ову врсту посла. 

 
Члан 17. 

Саставни део овог уговора чине: Понуда Извршиоца број ____________ од ______________. 
године и Техничке спецификације предметне набавке. 

 
Члан 18. 

Овај уговор је сачињен у 9 (девет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 6 
(шест) примерака а Извршилац 3 (три) примерка. 

Овај Уговор ступа на снагу потписивањем од стране уговорних страна, даном последњег 
потписа. 

 
                                                                                               

 ЗА ИЗВРШИОЦА      ЗА НАРУЧИОЦА 
 
_____________________________                                                      ______________________ 
                       Лука Петровић    
                            
Напомена:  

Овај модел представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
- Наведени Модел уговора  понуђач  (било да наступа самостално, као група понуђача или са подизвођачем) 
има обавезу да потпише и овери последњу страну модела уговора, чиме се сматра да прихвата све елементе 
Модела уговора који је саставни део Конкурсне документације.  
У случају подношења понуде са подизвођачем у Моделу уговора у члану 4. потребно је навести део предмета 
набавке који ће подизвођач извршити. У случају већег броја подизвођача потребно је копирати наведену страну 
Модела уговора у довољном броју примерака и попунити.; 
У случају групе понуђача, Модел уговора обавезан је да потпише последњу страну, понуђач који је у споразуму о 
заједничком наступању из члана 81, став 4 Закона о јавним набавкама, одређен да у име групе понуђача 

потпише уговор. 
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ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Образац понуде (Образац број 1) понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у 
заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно 
је копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење података 
о подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у довољном броју примерака за 
све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог 
обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују по 
избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том 
случају мора бити наведен у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама. 
 - Образац трошкова припреме понуде (Образац број 2) – понуђач попуњава и потписује. У случају 
групе понуђача, потписују по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова 
групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о 
јавним набавкама; Уколико понуђач нема трошкова предметни образац није у обавези да достави. 
- Образац изјаве о независној понуди (Образац број 3) - понуђач мора да га попуни и потпише. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког од понуђача из групе понуђача; 
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 4) - понуђач мора 
да га попуни и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача; 
-Образац изјаве о достављању средстаа финансијског обезбеђења и полисе осигурања 
(Образац број 5) - понуђач мора да га попуни и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача; 
- Образац структуре понуђене цене (Образац број 6)- понуђач мора да попуни и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре понуђене цене понуде наведени. Образац 
структуре понуђене цене, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви 
чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен 
у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  
- Потврда наручиоца/инвеститора/вршиоца техничке контроле (Образац број 7 и 7а), не 
представља образац који поднета понуда мора да садржи, већ је дата као могућност, по избору 
понуђача. 
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Образац број 1 

 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________године (уписати број и датум понуде) за јавну 

набавку - Техничка контрола ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КОМБИНОВАНЕ 

ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ У ШУМАТОВАЧКОЈ УЛИЦИ, ГО ВРАЧАР бр. 39/2019 

 

   

 
Понуду подноси (заокружити): 
 

1. САМОСТАЛНО 
2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
3. КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив понуђача/носилац 
посла из одговарајућег регистра: 
 

 

 

  Aдреса седишта:   

  Одговорно лице (потписник уговора):   

  Особа за контакт:   

  Телефон:   

  Телефакс:   

  Е-маил:   

  Текући рачун и банка:   

  Матични број:   

  Порески број – ПИБ:   

  ПДВ број: 

 

 

 

 

 

 

УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:    ДА                     НЕ    (заокружити) 
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II  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
II Пословно име или скраћени назив подизвођача из 
одговарајућег регистра: 
 

 
 

  Aдреса седишта: 

 
 

  Особа за контакт:  

  Телефон:  

  Телефакс:  

  Е-маил:  

  Текући рачун и банка:  

  Матични број:  

  Порески број – ПИБ:  

   

ПДВ број: 

 

 

 

 

 

 

УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:    ДА                     НЕ    (заокружити) 

Проценат укупне вредности набавке који ће се извршити 

преко подизвођача (не већи од 50%) 
 

Табелу: II  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ, попуњавају само понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а у случају већег броја подизвођача, наведени образац се копира у довољном број 

примерака, попуњава и доставља за сваког подизвођача. 



Конкурсна документација јавне набавке редни број  39/2019 30/61 

III ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Пословно име или скраћени назив члана групе из 
одговарајућег регистра: 
 

 

 

  Aдреса седишта:  

  Одговорно лице (потписник уговора):  

  Особа за контакт:  

  Телефон:  

  Телефакс:  

  Е-маил:  

  Текући рачун и банка:  

  Матични број:  

  Порески број – ПИБ:  

   

ПДВ број: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:    ДА                     НЕ    (заокружити) 

Табелу: III ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, попуњавају само понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а у случају већег броја учесника у заједничкој понуди, наведени образац се 

копира у довољном број примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а:                                динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:                                 динара 

Рок важења понуде: 

 

 

 _______ дана, (минимум 90 дана, од дана отварања понудa) 

 

 Важење банкарске гаранције 

за добро извршење посла 

  ___________  (минимум 30) дана дуже од уговореног рока за коначно 

извршење посла 

Рок извршења услуге: 375 календарскa дана, од дана пријема писаног налога Наручиоца за почетак 
извршења посла 

Гарантни рок: 

Гарантни рок за извршену услугу износи 2 године, рачунајући од дана потписивања 
записника о примопредаји комплетне техничке документације са позитивним 
извештајем о извршеној техничкој контроли и изјаве техничке контроле да су на 
израђену комплетно уговорену документацију добијене све потребне сагласности 
надлежних органа 
 

Рок и начин плаћања 

Наручилац ће уговорену цену платити Извршиоцу на текући рачун Извршиоца, и 

то уплатом у року до 45 дана по испостављању и овери привремених ситуација, 

тј.у року до 45 дана од испостављања и овере окончане ситуације. 

                                                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача  

                    

                                                                                                ________________________                   

Напомена: 
* Понуђач који понуду подноси самостално, попуњава само део I, а делови II и III остају непопуњени. 
**У случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико  се понуда подноси са 
подизвођачем или као заједничка понуда) копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима 
се налази место за уношење података о подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), 
у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене 
ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. 

 

Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени.  

*Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди  морају бити наведени. Сви 

чланови групе понуђача потписују и оверавају предметни Образац, осим ако је у споразуму из члана 81., 

став 4. Закона о јавним набавкама наведен само један учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) 

који је овлашћен за потписивање и оверавање овог обрасца. 
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Образац број 2 

  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач у јавној набавци услуга број 39/2019 – ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КОМБИНОВАНЕ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ У 

ШУМАТОВАЧКОЈ УЛИЦИ, ГО ВРАЧАР 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

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

трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади трошкове припремања понуде, из чл. 88 став 3. Закона, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 

 

*Наведени образац понуђач попуњава и потписује. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору 

понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити 

наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; Уколико понуђач нема трошкова 

предметни образац није у обавези да достави. 
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Образац број 3 

 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона,  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

     

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

Техничка контрола техничке документације за изградњу објекта комбиноване дечије установе у 

Шуматовачкој улици, ГО Врачар, ЈН број 39/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац 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 
од понуђача из групе понуђача. 
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Образац број 4 

 

 

 

   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  
 
 

ИЗЈАВУ 
под кривичном и материјалном одговорношћу 

  
Понуђач_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________[навести назив понуђача] да сам у поступку јавне 

набавке услуга - Техничка контрола техничке документације за изградњу објекта комбиноване дечије 

установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар, ЈН број 39/2019, поштовао обавезе које произлазе из 

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

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
 

   

 
 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача. 
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Образац број 5 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И 
ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

У вези члана 61. став 5. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 

ИЗЈАВУ 
под кривичном и материјалном одговорношћу 

Понуђач________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________[навести назив понуђача] 

да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке бр 39/2019 услуга - Техничка контрола 

техничке документације за изградњу објекта комбиноване дечије установе у Шуматовачкој улици, ГО 

Врачар, Наручиоцу доставити тражено средство финансијској обезбеђења својих уговорених обавеза и 

то: 

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна и наплатива 
на први позив“. Ова банкарска гаранција се предаје Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од почетка 
рока извршења посла и издаје се у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 
______ (минимум 30) дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
уговора промене рокови извршења услуге, важност ове банкарске гаранције мора да се продужи. 
Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао уговорене 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, у складу са закљученим уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне  услове за исплату, краће рокове од 
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање сорова. Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора 
бити додељен кредитни рејтинг коме одговара  најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг). 
 2. Полису осигурања од професионалне одговорности у складу са Правилником о условима 
осигурања од професионалне одговорности (''Сл. гласник РС'', бр. 40/15). Ова полиса се предаје 
наручиоцу у року 15 (петнаест) дана од почетка рока извршења посла. 
Изабрани понуђач се обавезује да све време обављања уговорених послова буде осигуран од 
порофесионалне одговорности.  

 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
 

   

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача. 
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Образац број 6 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ПОНУЂЕНЕ   ЦЕНЕ СА  УПУТСТВОМ  КАКО  ДА  СЕ  ПОПУНИ 

 

Понуда број:___________________ од __________________године 

                   (уписати број и датум понуде) 

за јавну набавку услуга - Техничка контрола техничке документације за изградњу објекта комбиноване 

дечије установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар, ЈН бр. 39/2019. 

 

 

Назив понуђача: ____________________________________________________________________ 
 

 

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ : 

(у сладу са техничком спецификацијом) 

Понуђена цена 

цена без 

 ПДВ-а 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 20% 
 Идејног решења (ИДР) објекта са уређењем терена  

    за потребе Урбанистичког пројекта 

 Идејног решења (ИДР) за потребе добијања Локацијских услова 

  

2. 30% 

 Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) са свим деловима и 
елаборатима и свим сагласностима/мишљењима имаоца јавних 
овлашћења као услов за прикључење објеката на 
инфраструктуру; 

 Протокола регулације 

  

3. 30% 
 Пројекта за извођење за објекат са уређењем терена (ПЗИ)  

 Синхрон плана унутрашњих и спољних инсталација  

 Главног пројекта заштите од пожара 

 Пројекта опремања ентеријера са спецификацијом намештаја и 
опреме  

 Елаборат осматрања понашања тла и објекта  

  

4. Окончана 20%  

 Тендерску  документацију 

 План превентивних мера. 

  

УКУПНО:   

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин: 
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Све јединичне цене у Обрасцу структуре понуђене цене, морају бити са посебно исказаним јединичним ценама 
без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Укупна понуђена цена такође мора бити исказана без ПДВ-а и са ПДВ-ом на крају 
Обрасца структуре понуђене цене. Све позиције из Обрасца структуре понуђене цене морају бити попуњене. 
Непопуњена позиција, није дозвољена.  
 
 
 

Датум:  
 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 

 
 
Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди  морају бити наведени. Сви 
чланови групе понуђача потписују предметни Образац, осим ако је у споразуму из члана 81. став 4. Закона о 
јавним набавкама  наведен само један учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) који је овлашћен за 
потписивање и оверавање овог обрасца.  
 
 
*  Напомињемо да израз ''Наручилац'' (Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,  
14/2015 и 68/207) из Конкурсне документације, има исто значење као и ''Инвеститор'' (Закон о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон). 
 

 

Табела 2 

 

Уколико понуђач наступа са подизвођачима, у табели испод навести назив подизвођача и део 
набавке који ће извршити преко подизвођача 

Назив подизвођача 
Делови документације које 
понуђач обезбеђује преко 

подизвођача 

цена  
без ПДВ-а 

цена  
са ПДВ-ом 

% од 
укупно 

понуђене 
цене из 
табеле 1 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

УКУПНО ПОДИЗВОЂАЧИ:    

 

  
_

__________________________ 



Конкурсна документација јавне набавке редни број  39/2019 38/61 

Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 

 

Образац број 7 
 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ ЗА ИЗРАДУ ИЛИ ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку услуга - Техничка контрола техничке документације за изградњу објекта 

комбиноване дечије установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар, ЈН бр. 39/2019. 

 

Назив инвеститора (правно лице) или име, очево име и презиме за 
физичко  лице __________________________________________ 

________________________________________________________ 

Адреса:_________________________________________________ 

ПИБ број (за правно лице) или број личне карте за физичко лице): 
__________ 

Контакт особа:___________________________________________ 

Телефон:____________Факс:_____________Мејл:_______________________ 

 

ПОТВРДА ИНВЕСТИТОРА  

Овим потврђујемо, под пуном материјалном одговорношћу, као инвеститор/наручилац да је: 
 
________________________________________________________________________________________  

(уписати назив и седиште пројектанта/техничке контроле) 
 
извршио услугу (заокружити): 
 
а. техничке контроле или  
б. израде техничке документације, 
 
 за објекат: ______________________________________________________________________________ 
                                                                (навести назив објекта) 
 
 чија је:  БРГП _______________м2  
 
те да је у овој техничкој документацији саставни део пројекат архитектуре. 
 

  Потпис овлашћеног лица 
 

                                _____________________ 
 

 
НАПОМЕНА: За инвеститора  који је физичко лице: пуно име и презиме лица, као и потпис. 
 

Наведени Образац није потребно доставити уколико је податак о БРГП референтног објекта и списак 
пројеката садржан у неком од достављених доказа - Грађевинској дозволи или Потврди о пријему 
документације  
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Образац број 7а 

 
ПОТВРДА ЗА НОСИОЦА ЛИЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ИЛИ ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку услуга - Техничка контрола техничке документације за изградњу објекта комбиноване 

дечије установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар, бр. 39/2019. 

 
 

Назив инвеститора (правно лице) или име, очево име и презиме за 
физичко 

 лице __________________________________________ 

________________________________________________________ 

Адреса:_________________________________________________ 

ПИБ број (за правно лице) или број личне карте за физичко лице): 
__________ 

Контакт особа:___________________________________________ 

Телефон:____________Факс:_____________Мејл:_______________________ 

 

ПОТВРДА ИНВЕСТИТОРА  

Овим потврђујемо, под пуном материјалном одговорношћу, као инвеститор да је: 
 
________________________________________________________________________________________  

(уписати име пројектанта / вршиоца техничке контроле) 
 

 

извршио услугу израде / техничке контроле техничке документације пројекта архитектуре, за:  
       

________________________________________________________________________________објекта 
(навести предмет пројектовања  - изградњу) 

 
извршио услугу (заокружити): 
а. техничке контроле или  
б. израде техничке документације, 
 
 за објекат: ______________________________________________________________________________ 
                                                        (навести назив објекта и класификицаиони број) 
 
 чија је:  надземни БРГП _______________м2  
 
 

  Потпис овлашћеног лица 
 

                                _____________________ 
 
НАПОМЕНА: За инвеститора који је физичко лице: пуно име и презиме лица, као и потпис. 
Наведени Образац није потребно доставити уколико је податак садржан у неком од достављених доказа - 
Грађевинској дозволи (или Потврди о пријему документације).  
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ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

 
 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА: УСЛУГА - ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА 

КОМБИНОВАНЕ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ У ШУМАТОВАЧКОЈ УЛИЦИ, ГО ВРАЧАР 

 
ЈН бр. 39/2019 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА: 
 
ЗА ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КДУ У ШУМАТОВАЧКОЈ 
УЛИЦИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 
 
Вршилац техничке контроле је у обавези да комплетну техничку документацију изради у складу 
са: 

- Пројектним задатком; 

- Информацијом о локацији бр. IX-20 бр. 350.1-1132/2019 од 09.04.2019. године,  
- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", 

бр. 68/2019)  
- Условима јавних институција, условима надлежних органа за издавање локацијских услова, 

грађевинске и употребне дозволе; 

- Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 
предшколске установе („Сл. гласник РС“, бр. 1/19)  

- Законом о планирању у изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/2009, 81/2009 –испр., 64/2010 – одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014,145/14 и 83/2018), 

- Правиником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС" бр. 72/2018),  

- Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр.111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018-др.закони),  
- Правилником о енергетској ефикасности ("Сл. гласник РС" бр.61/11) 
- Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима 

зграда („Службени гласник РС’’, бр. 69/2012);  

- Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
("Сл. гласник РС", бр. 22/2015),  

- свим осталим важећим законима, правилницима, прописима, нормативима и стандардима 

везаним за ову врсту посла, односно намену објекта. 

У складу са подзаконским актима, Техничкoм документацијом предвидети 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, задовољи следеће основне захтеве: 

1) носивост 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. 
 

ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ПОДРАЗУМЕВА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ СЛЕДЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

1. ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

 Протокол регулације  
Проверити да ли садржи све потребне податке за извођење. 

 Елаборат осматрања понашања тла и објекта проверити да ли је у свему у складу са 
прописима који дефинишу ову област. Елаборат треба да дефинише мерна места, инструменте 
за мерење, план и програм мерења; серије осматрања и временски план осматрања у току 
грађења и употребе објекта, начин обраде мерења, приказивања резултата и формирања 
документације о осматрањима, критеријуме за упоређивање резултата мерења са дозвољеним 
вредностима, захтеве за одржавање мерних места и инструмената у периоду осматрања, начин 
праћења и интерпретације резултата осматрања и понашања тла и објекта. Елаборат треба да 
садржи пројектни задатак, техничке услове реализације пројекта, прорачуне, предмер и 
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предрачун радова, графичку документацију и остале делове у складу са законима и 
подзаконским актима који дефинишу ову област. 

Техничку контролу геотехничког елабората обезбеђује пројектант. 
 
Техничку контролу Техничке документације за изградњу објекта са спољним уређењем, синхрон-
планом инсталација и прикључака, пејзажна архитектура и хортикултура - у свему према локацијским 
условима . 
Садржај и ниво обраде техничке документације: 

 ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ са добијеним позитивним мишљењем техничке контроле и сагласност 
Наручиоца; 

2. ИДЕЈНО  РЕШЕЊЕ (ИДР)са уређењем терена са добијеним позитивним стручним мишљењем 
вршиоца техничке контроле и свим прилозима на које су добијени Локацијски услови. 

Осим прилога предвиђених Законом о планирању и изградњи, Идејним решењем потребно је 
обухватити и израду 3Д модела објекта са приказом локације из различитих визура, у резолуцији 
погодној за приказ на А3 формату. (према налогу Наручиоца потребно је да пројектант достави  листу 
свих материјала и опреме на сагласност). 

3. ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД) са свим деловима и елаборатима за потребе 
добијања Грађевинске дозволе са добијеним позитивним Извештајем техничке контроле и свим 
сагласностима/мишљењима имаоца јавних овлашћења као услов за прикључење објеката на 
инфраструктуру; 

 Синхрон план унутрашњих инсталација 

 Елаборат о геотехничким условима изградње 

 Елаборат енергетске ефикасности 

 Елаборат заштите од пожара 

Начин и ниво обраде документације, садржај пројеката и елабората у свему у складу са Законом о 
планирању и изградњи и подзаконским актима. Напомена: Сви Идејни пројекти у складу са условима 
ЕДБ. 
Иако Елаборати који прате Пројекат за грађевинску дозволу као и Идејни пројекти по Закону не 
подлежу техничкој контроли, уговором за израду и техничку контролу техничке документације 
дефинисано је да техничка контрола не само да проверава примену мера предвиђених елаборатима у 
пројектима, већ има задатак и да да стручно мишљење на израђене елаборате. 
 

4. ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ) за објекат на основу пројекта за грађевинску дозволу за 
објекат са свим деловима  и  елаборатима  за потребе добијања свих сагласности/мишљења 
имаоца јавних овлашћења (ЈКП и МУП), на које је потребно добити позитивно мишљење техничке 
контроле. 

Пројекат за извођење на основу усвојеног Пројекта за грађевинску дозволу обухвата пројекте 
дефинисане Законом укључујући и Главни пројекат заштите од пожара са детаљима потребним за 
извођење радова. 
- ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ) за кабл на основу Идејног пројекта за приводни кабл 
Начин и ниво обраде документације у свему у складу са Законима и подзаконским актима. 
Пројекат за извођење треба да садржи све основе, пресеке, изгледе и детаље неопходне за извођење 
радова на објекту у погодној размери. 
- СИНХРОН ПЛАН СВИХ УНУТРАШЊИХ И СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

5. ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:  

 Тендерска документација - технички део конкурсне документације за јавну набавку радова 
ради се у свему према пројекту за извођење у аналогној и електронској форми и без обележја 
пројектанта и треба да садржи: 

- технички опис радова (word, pdf), 
- техничке услове за извођење радова (word, pdf), 
- збирну рекапитулацију и предмер радова (ехсеl и пдф) (са посебним колонама за уписивање цена 

материјала и радне снаге),а све у складу са упутством Инвеститора. 
- графичкe прилоге на формату А4 или А3 у pdf формату 
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- предлог општих и специфичних тендерских услова које би Инвеститор могао да  тражи у поступку 
јавне набавке за избор извођача радова, како би интегритет пројекта (пре свега у примењеним 
материјалима и опреми) био сачуван у оквиру извођења радова, 

- списак атеста и сертификационих докумената које је могуће добити на домаћем тржишту, у складу 
са предлогом посебних услова и препорука за извођење системских решења или компонената. 

Давање стручног мишљења о исправности Техничког дела конкурсне документације за избор 
извођача радова (Тендерске документације), и предмера ПЗИ, тј. да изврши контролу међусобне 
усклађености (да ли су обухваћене све позиције радова и да ли су описи комплетни). 
 

6.ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА - У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и 
Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, 
потребно је уз Пројекат за извођење доставити и План превентивних мера, оверен од стране 
координатора за израду пројеката који поседује одговарајућу лиценцу. 
 

7. Давање стручног мишљења на ПРОЈЕКАТ ОПРЕМАЊА ЕНТЕРИЈЕРА СА 3Д МОДЕЛОМ, КАО 
И СПЕЦИФИКАЦИЈОМ НАМЕШТАЈА И ОПРЕМЕ. (сепарат пројекта који  Наручилац 
доставља Секретаријату за дечју заштиту и образовање, који је надлежан за спровођење набавки 

добара – опреме). 
 

8.ФИНАЛНИ 3Д модел ентеријера и екстеријера (као и визуелизацију објекта са уређењем терена за 
потребе израде градилишне табле) 

- И ОСТАЛЕ ДЕЛОВЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПРОЈЕКТЕ, ЕЛАБОРАТЕ...) НЕОПХОДНЕ ЗА 
ДОБИЈАЊЕ СВИХ ПОТРЕБНИХ САГЛАСНОСТИ. 
У складу са чл. 123 Закона о планирању и изградњи, техничком документацијом обавезно обухватити и 
Услове одржавања објекта. 

 
Иако наведени Пројекти (осим Пројекта за грађевинску дозволу), тендерска документација и 
План превентивних мера по Закону не подлежу техничкој контроли, уговором за израду и 
техничку контролу техничке документације дефинисано је да техничка контрола има задатак да 
да стручно мишљење на све израђене делове техничке документације. 
 
НАПОМЕНЕ: 
1. Сви пројекти морају бити усаглашени са свим осталим деловима техничке документације. 

Садржај документације и ниво обраде у свему према постојећим прописима и правилницима за 
ову врсту документације и конкурсној документацији.  

2. Осим елемената предвиђеним Законом, техничка документација (део-архитектура) треба да 
садржи: 
- збирна рекапитулација треба да укључује вредности свих осталих делова техничке 
документације, 
- графичком документацијом обухватити, осим свих прилога неопходних за извођење објекта у 
прописаној размери, и синхрон планове свих инсталација и опреме Р 1:50 или Р 1:100, 
- архитектонске детаље пресека као и слојева зидова и подова са описима материјала у 
погодној размери, 
- изабрани 3Д приказ објекта у колору у резолуцији која омогућава квалитетну штампу за 
потребе израде градилишне табле. 
-  сви цртежи обавезно морају садржати обележене конструктивне осе објекта.- описи радова у 
свим израђеним предмерима и предрачунима радова траба да буду детаљни, без 
фаворизовања произвођача опреме, материјала и др. Описи радова не треба да садрже 
изричит назив произвођача опреме, материјала и др., већ се мора дефинисати техничким 
карактеристикама тј. параметрима које тај материјал или опрема треба да задовољи и, уколико 
је то неопходно, уз назив произвођача додати "или одговарајуће", а у складу са Законом о 
јавним набавкама. 
У сваком опису, где се наводи да Извођач треба да прибави атест, мора се прецизно навести 
на који параметар се материјал или опрема испитују и доказује њихов квалитет. 
Код пројектовања опреме (лифтови, пумпе, расхладно-топлотне машине и сл.) мора бити 
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наглашено, да Извођач може да испоручи само опрему за коју произвођач-испоручилац има 
регистрован овлашћени сервис у земљи Србији. 
- предмер свих грађевинских и грађевинско - занатских радова обавезно мора да садржи 
доказнице мера. 

3. Сва графичка документација израђује се у аналогној и електронској  форми - у формату dwg и 
pdf (или dwf), са квалификованим потписом, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ.  

 Све 3Д моделе потребно је предати у отвореном dwg и 3ds формату, а перспективне приказе у 
jpg и bmp формату максималне резолуције. 

 
 
У току израде техничке документације, а приликом одабира свих материјала, обрада, боја, 
опреме и уређаја, на идејно решење  и пројектаната осталих делова техничке документације, 
сагласност даје Наручилац.  
(према налогу Наручиоца потребно је да пројектант достави  листу свих материјала и опреме на 
сагласност). 
 
Саставни део техничке спецификације: 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  
 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК представља полазну варијанту за  ниво израде техничке документације. У 
току разраде техничке документације може доћи до измена и допуна пројектног задатка.  
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  

ЗА ИЗРАДУ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  и ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
 КОМБИНОВАНЕ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ 

У ШУМАТОВАЧКОЈ УЛИЦИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 
 

 
ОБЈЕКАТ:  
Комбинована дечја установа у Шуматовачкој улици, на катастарској парцели – део 3431/3 КО Врачар, 
Београд. 
КОРИСНИК:  
Предшколска установа „Врачар“, ул. Бјелановићева бр.2, Београд 
ПРЕДМЕТ ЗАДАТКА:  
Пројектни задатак за израду комплетне техничке документације за изградњу комбиноване дечије 
установе 
 

1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: 

  

 
Плански основ: 

- План детаљне регулације уз Јужни Булевар између улица Максима Горког, Шуматовачке, 
Ђердапске и господара Вучића-1.фаза разраде Плана детаљне регулације 9. МЗ на Врачару 
(„Службени лист града Београда“ бр.34/03). 

- Информација о локацији бр. IX-20 бр. 350.1-1132/2019 од 09.04.2019. године, 
 
Локација објекта: 
Локација намењена за изградњу предметне комбиноване дечје установе налази се у Шуматовачкој 
улици, на делу катастарске парцеле 3431/3 КО Врачар.  
За предметну локацију паркинг обезбедити ван граница парцеле. 

Катастарска парцела:  
део 3431/3 КО Врачар. У току је формирање парцеле. 

Површина комплекса: 
Катастарска парцела 3431/3 КО Врачар је укупне површине 4727 м2, од чега се део планира за дечји 
вртић.  
 
Планирана намена: 
Површина за објекте јавне намене – Комбинована дечја установа  
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Нормативи за димензионисање: 

 Површина комплекса: 15-25 м2/детету; 

 Планирана намена објекта: комбинована дечија установа, јасле+вртић, узраста до поласка у 

школу; 

 БРГП објекта: мин.6.5 м2/детету; 

 Спратност: П+1+Пk; 

 Капацитет: децa предшколског узраста (од тога 3 група јасленог узраста и 3 група вртићког 

узраста и 1 припрeмнo прeдшколске групе);  

 Тип изградње: слободностојећи објекат; 

 Положај објекта: Објекат поставити у оквиру задатих грађевинских линија на грађевинској 

парцели, тако да собе за боравак деце имају претежно јужну оријентацију. 

 
Имовинско-правни статус земљишта: 
Јавна својина града Београда 
 
Инфраструктурна опремљеност: 
Инфраструктурно  опремљена  
 
Циљ и сврха израде техничке документације: 
Циљ и сврха израде техничке документације је изградња новог објекта комбиноване дечје установе, за 
боравак деце јасленог узраста до 3 године, деце вртићког узраста од 4-6 година и деце која похађају 
припремни предшколски програм, ради развоја мреже дечјих установа у оквиру предшколске установе 
„Врачар“, ГО Врачар.  
 
Поступак ка реализацији: 
Израда урбанистичког пројекта  УП и израда техничке документације (назив документације: ИДР-Идејно 
решење, ПГД-Пројекат за грађевинску дозволу, ПЗИ- Пројекат за извођење и Пројекат опремања 
објекта и дворишта). 
 
2. ПРОГРАМ 
Предмет пројектног задатка је изградња комбиноване дечије установе, вртића и јаслица у 
Шуматовачкој улици, у Београду, за макс.180 корисника. Изградња објекта планира се на делу 
кат.парцеле –део 3431/3 КО Врачар.  
Објекат треба да пружи сигурно, пријатно и стимулативно окружење које омогућава учење деце кроз 
игру, провођење васпитно-образовних активности и негу и бригу за децу, узраста до поласка у школу. 
Објекат предшколске установе не може бити испод нивоа терена. 
Максимална спратност објекта је П+1+Пk. Потребно је водити рачуна да се просторије за децу 
предвиде у приземљу и на првом спрату, а у поткровљу треба предвидети просторије за 
администрацију, стручне службе и сл.  Потребно је да јасле (јаслене групе) буду смештене у приземљу, 
а вртић пројектовати на првом спрату објекта. 
Објекат пројектовати као савремен, максимално функционалан и рационалан, како у периоду изградње, 
тако и у периоду експлоатације, у складу са амбијентом локације. 
Посебну пажњу посветити: 

- димензионисању простора на основу предвиђених капацитета; 

- физичкој структури и организацији простора, у оквиру задате намена, 

- решавању уређења терена, слободних површина, спортских игралишта, уређењу зелених 

површина, пешачких и колских прилаза објекту; 

- испуњењу функционалних захтева, те рационалности и економичности решења у целини; 

- иновативном приступу у процесу организације простора и избора материјализације; 

- примени решења енергетске ефикасности и коришћења обновљених извора енергије; 

- примени мера које ће смањити трошкове одржавања и потрошње енергије током периода 

експлоатације објекта. 



Конкурсна документација јавне набавке редни број  39/2019 47/61 

Пројектант је дужан да изради најефикасније и најекономичније идејно решење, имајући у виду 
иницијалне трошкове, као и трошкове коришћења током животног века објекта. 
Простор за игру деце организовати у унутрашњости парцеле, како би се обезбедила максимална 
безбедност деце. 
Просторије за боравак деце лоцирати у дворишном делу објекта, а пратеће садржаје према улици. 
У организацији просторија и међусобним везама мора се постићи потребно диференцирање чистих и 
сервисних комуникација. 
Прилаз економским просторијама мора бити одвојен од прилаза просторијама за децу. 
 
3. ФУНКЦИОНАЛНА ДИСПОЗИЦИЈА (ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ) 
 
Капацитет установе је за  максимално 180 деце. 
Напомена: површине су оквирне и оријентационе, тачне површине објекта одредиће пројектант, на 
основу димензионисања просторија по стандардима. 
 Укупан број запослених  у складу са Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и 
обављање делатности предшколске установе („Сл. гласник РС“, бр. 1/19)  
 

Предвиђени су следећи просторни садржаји: 
 
А / ГРУПА ПРОСТОРИЈА ЗА ДЕЦУ 
 
1.СОБЕ ЗА ДЕЦУ 
ЈАСЛИЦЕ  (ПРИЗЕМЉЕ) 

- соба за јаслену групу до 2 године 1*50 м2  - 12 деце 

- соба за јаслену групу до 3 године 1*50 м2 -16 деце 

- соба за јаслену групу до 3 године 1*50 м2 – 16 деце 

- гардероба 

- припадајући простор за негу деце са сантарним уређајима 

*(напомена:  потребно је да собе имају директну везу са санитарним чворовима.) 
 
ВРТИЋ  (ПРВИ СПРАТ) 

- соба за групе вртића од 3 до 4 године 1*50 м2  - 24 деце 

- соба за групе вртића од 4 до 5 године 1*50 м2  - 24 деце 

- соба за групе вртића од 5 до 6 године 1*50 м2 -  24 деце 

- гардероба 

- санитарне просторије за децу  

*(напомена:  потребно је да собе имају директну везу са санитарним чворовима.) 
- Пројектовати један санирани чвор за децу са посебним потребама. 

 
ПРИПРЕМНО - ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ   (ПРВИ СПРАТ)  

- соба за припремно-предшколски програм – 1* 50 м2  - 26 деце 

- гардероба 

- санитарне просторије за децу 

 

Собе за смештај деце, треба да имају површину 50 м2, висине од пода до плафона од 2.80-3.60 м, 
запремине од најмање 7,5 m3 по детету, у складу са условима прописаним Правилником о ближим 
условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске Установе (Службени 
гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2019)-у даљем тексту Правилник. 
Свака група деце одређеног узраста има своју просторију за боравак и пратеће просторије-гардеробу и 
санитарије. Ове пратеће просторије могу бити заједничке, за по две групе приближно једнаког узраста.  
У оквиру сваке собе за децу потребно је обезбедити простор за документацију (дечји индивидуални 
портфолији, групни портфолији, пројектни панои и сл.) и треба да буду доступни деци и видљиви у 
простору. 
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Гардероба, по правилу, у непосредној близини просторије за боравак има функцију санитарног 
пропусника 
Санитарне просторије за децу састоје се од дела за негу и хигијену и деле са WC шољама за дечији 
узраст, а санитарном чвору јаслица предвидети и трокадеро. Број санитарија по хигијенској норми 
износи: 1 вц шоља на 10 деце и 1 лавабо на 7 деце, одн. 2-3 вц шоље и 3-4 лавабоа за једну собу за 
децу. Преградни зидови између вц шоља треба да буду висине од 1.30 м и одвојени од пода мин.20цм. 
Величине и висине вц шоља и лавабоа морају пратити узраст деце. Санитарије морају бити подељене 
стакленом површином, како би васпитачи имали преглед о кретању деце. 
 
2.ВИШЕНАМЕНСКИ ПРОСТОР 

- простор са више намена (сала за заједничке активности-физичке и здравствене, музичке 

пригодне свечаности и друге активности), површине мин. 0.5 м2 по детету. 

  

3.ТРПЕЗАРИЈА 
- површине 2 м2 по детету у тренутку коришћења, за децу вртићког узраста. У јасленим групама 

обедовање предвидети у оквиру соба.  

 
Б / ГРУПА ПРОСТОРИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
 

1. ПРОСТОРИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ   

- просторија за боравак и састанке васпитача - 2.5 м2 по васпитној групи, али не мања од 12 м2, 

која поседује посебан простор за одлагање дидактичких средстава, играчки и материјала, 

музичких инструмената, пројектора, простор за стручну литературу и дечије књиге 

2. ПРОСТОРИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

- просторија за превентивно-здравствени рад - мин. 6 м2, превидети на првом спрату (вртић) 

пројектовати део за пријем са пултом који је потребно да има везу са просторијом за изолацију 

болесне деце 

- просторија за изолацију болесне деце- мин. 6 м2 са умиваоником 

3. ПРОСТОРИЈА ЗА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 
- најмање једна просторија за стручног сарадника на нивоу установе величине 12 м2 

      4.  ПРОСТОРИЈА ЗА ПОМОЋНО ОСОБЉЕ   

- просторија за помоћно особље - 8 м2 

5.  ДИСТРИБУТИВНА КУХИЊА 
У оквиру објекта предвидети вртићку и јаслену кухињу 
Дистрибутивна кухиња расподељује у објекту донесену храну из производне кухиње која је ван 
објекта. Дистрибутивна кухиња треба да обезбеди прихватање оброка, припрему – дораду 
оброка и хомогенизацију појединих јела. Величина дистрибутивне кухиње, по правилу, износи 
0,3 m2 по оброку. Дистрибутивна кухиња има обезбеђен пулт – радну површину за пријем 
дечијих оброка и расхладне уређаје у складу са технолошким процесом пријема, обраде и 
сервирања хране. 

- економски улаз 

- дистрибутивна кухиња – у складу са бројем оброка – 0,3 m2 по оброку. 

- гардеробу за запослене и санитарни чвор са тушем и трокадером (за запослене у јасленој и 

вртићкој кухињи) 

- пројектовати део за одлагање сервисних колица (у приземљу (јасле) за троје колица, на спрату 

(вртић) за четворо колица) 

Подови и зидови кухиње у висини од 1.6 м су обложени керамичким плочицама или другим 
материјалом који не пропушта воду. Кухиња мора испуњавати против-пожарне и санитарно-
хигијенске прописе у складу са законском регулативом која регулише ову област. 
Веза између кухиње и простора за исхрану деце мора бити што краћа и без препрека за п

 ревоз хране. Ако између кухиње и простора за исхрану деце постоји спратна разлика, потребно 
је да се обезбеди лифт за превоз хране.  
 



Конкурсна документација јавне набавке редни број  39/2019 49/61 

 
 
В / ГРУПА ПОМОЋНИХ ПРОСТОРИЈА 
 
1.КОМУНИКАЦИЈЕ 

- улази, холови, ходници, степеништа, ветробран и надстрешнице 

- најмање два улаза са надстрешницом и ветробраном, и то: главни улаз са приступом са 

саобраћајнице и споредни улаз из дворишта 

- омогућити приступ особама са посебним потребама 

У оквиру главног улаза мора бити предвиђен простор за одлагање дечијих колица. Минимална 
пропусна ширина за евакуацију износи 1.20 м. Препоручена ширина слободног простора испред 
гардеробних елемената износи 2 м. Одстојање од излаза (улаза) до крајњих просторија не може бити 
веће од 25 м. Зидови, плафони и подови морају бити обложени негоривим материјалом. 
2. ГАРДЕРОБА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  

- у близини собе за васпитаче, одвојена од гардеробе за децу 

3. САНИТАРИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
- 1 вц на 10 запослених 

- предпростор са лавабоом, за две вц шоље 

- одвојене санитарије за васпитаче и кухињско особње 

4. ПЕРИОНИЦА 
- простор за перионицу од 24 м2 – простор за прљаво рубље, простор за прање и сушење и 

простор за одлагање чистог рубља 

5. СПРЕМИШТА И МАГАЦИН 
- спремиште за прибор за одржавање чистоће, величине 2 м2, на сваком спрату по један, у скопу 

санитарног чвора за запослене 

- магацин за смештај инвентара и другог материјала неопходног за рад установе 

- простор за одлагање документације на нивоу установе 

- други магацини по потреби 

6. ПРОСТОРИЈЕ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ 
- загревање се врши по правилу централним, у сладу са капацитетима установе предвидети 

просторије потребне за функционисање грејања 

7. ПРОСТОРИЈА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ 
8. ЛИФТ ЗА ХРАНУ 
 - Потребно је за пренос хране из кухиње предвидети лифт  
9. ЛИФТ ЗА ЛПП у складу са Правилником ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) 
 
ПРОСТОР ВАН ОБЈЕКТА 
Партерно уређење комплекса дечије установе са комплетном подземном инфраструктуром и спољним 
осветљењем мора бити у складу са Правилником. 

- игралиште са справама за децу вртићког и јасленог узраста, опремљено у складу са 

Правилником о безбедности дечијих игралиста, на подлози погодној за дечија игралишта, 

најмање 3 м2 по детету 

- травнате површине - 40 %  површине дворишта 

- приступне стазе 

- доставне површине 

- ограда око комплекса, у висини од најмање 1.50 м 

- приступна степеништа и рампе којима се савладава денивелација у односу на коту приступних 

јавних површина планирати у оквиру парцеле 

- паркинг простор, ван дворишта са игралиштем 
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ОПШТИ ЗАХТЕВИ  
1.ХИГИЈЕНСКИ КОМФОР 

- Објект треба да има могућност природне вентилације када вештачка (принудна) вентилација 
није у функцији. Природна вентилација треба да има минималан утицај на услове комфора, у 
случају да се користи при екстерним спољним условима 

- Материјале унутрашњих облога специфицирати са ниским садржајем лако-испарљивих 
органских једињења  

- Препоручује се уградња система вештачке (принудне) вентилације са прописаним бројем 
измена на час 

2.ТЕРМИЧКИ КОМФОР 
- Енергетски ефикасном архитектуром и другим неопходним мерама обезбедити да се 

температуре у објекту одржавају што ближе  границама комфора, без укључивања КГХ 
инсталације 

- Ефикасном контролом инсталације грејења обезбедити максимална одступања од ± 1.0°C у 
просторијама за боравак деце када је инсталација у погону. 

3.ВИЗУЕЛНИ КОМФОР 
- У објекту применити мере неопходне за максимално увођење дневног светла у просторије а 

минимално коришћење вештачког осветљења. 
- Позицијом и димензијама прозора омогућити максималан упад дневног светла. 
- Максимизирати упад дифузне и минимизирати упад директне дневне светлости. 
- Препоручује се увођење природног светла кроз плафон где год је то могуће.  
- Плафон и зидове наспрам прозора треба офарбати високорефлексним материјалом беле боје 

и користити светао намештај. 
- Пројектовати вештачко осветљење тако да буде компатибилно са упадом природног 

осветљења. 
4.ЗВУЧНИ КОМФОР 

- Максимални ниво буке у просторијама за боравак деце, која продире споља, не сме да прелази 
60 dB, за преградне зидове 40 dB 

5.ОБЈЕКАТ  
- Објекат изградити тако да зими омогући максималан, а лети минималан упад сунчевог зрачења. 

   
- Објект треба да буде облика што приближније идеалном облику за београдске климатске 

услове и што компактнији по могућности без издвојених ламела, испуста или конзолних 
елемената. Објекат треба да има оптималан однос нетранспарентних и транспарентних 
површина. 

- Објект мора бити изолован на свим спољашњим површинама као и ка свим негрејаним 
просторима и са одговарајућим застакљењем.  

6.ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 
При пројектовању предложеног простора обавезни су сви важећи стандарди за све врсте 
грађевинских и инсталационих материјала и конструкција. 

- Оријентација - Оријентација дечјих соба за боравак треба бити за дату локацију 
најповољнија (за наше услове југ, евентуално исток). Специфични локални услови (ветар и 
сл.) могу битно утицати на одступање од јужне оријентације.  

- Осветљење - Осветљење просторије треба да је равномерно, осветљеност износи најмање 
300 лукса у просторијама за васпитно-образовни рад, најмање 60 лукса у санитарним 
просторијама и комуникацијама и у осталим просторијама 200 лукса . Површина прозора 
треба да износи 1/5 поврпине пода, прозори у висини од 1,10 м од пода. 

- Проветравање – Вентилација се обавља природним и принудним путем. У просторијама за 
децу проветравање мора бити регулисано тако да се ваздух мења три пута на час, аерација 
износи 20 м3 по детету. Релативна влажност ваздуха износи 40-60 %. Кухиња и перионица 
поред природног проветравања морају имати и механичко проветравање. У гардеробама и 
санитарним просторијама за децу поред природног пожељно је предвидети и механичко 
проветравање. 
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- Загревање - У свим просторијама ваздух мора бити равномерно загрејан. У просторијама за 
децу од 20 ̊C до 22 ̊C, за децу до две године минимално 22 ̊C, а за децу до седам година 
минимално 20 ̊C.  Најпогодније загревање је централно.  
Грејна тела у просторијама за децу морају бити безбедна и на одговарајући начин заштићена 
да би се омогућила безбедност у простору.. 

 
4. МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА, КОНСТРУКЦИЈА И ОБРАДЕ 
 
Објекат пројектовати у складу са предвиђеном наменом, са избором квалитетних, трајних и 
иноватовних материјала који задовољавају тражене норме за ову врсту објекта. 
Фасада треба да задовољи термичку, звучну и физичку заштиту и естетске вредности.  
Финалну обраду фасаде предвидети као трајну (предност: фасадна опека или блок – због трајности и 
минималног одржавања кроз експлоатацију објекта за дуг период) или комбинација више материјала, 
са посебно обрађеном соклом на контакту са тереном или целокупним приземљем (кулије, вештачки 
камен, фасадна опека или блок и сл).  
Одабрани материјали морају бити одговарајући, пре свега са аспекта термичке заштите, али и са 
аспекта стабилности, одрживости и економичности у добрим естетским комбинацијама које доприносе 
укупном архитектонском изразу и наглашавају пластику објекта. 
Кровни покривач ускладити са архитектуром објекта, нагибом кровних равни, примењеним 
материјалима на фасади и функцији објекта.  
Материјали морају да обезбеде трајност и лако одржавање. 
Сви материјали примењиви приликом материјализације објекта морају да буди еколошки исправни и 
примењиви на објектима у којима бораве деца, што пројектант доказује одговарајућим атестима и 
сертификатима по српским стандардима. 
Објекат мора да задовољи све услове прописане Правилником о енергетској ефикасности. 
Потребно је, приликом пројектовања објеката, посебно обратити пажњу на одвод воде и осталих 
атмосферилија са кровних равни тј. на пројектовање детаља, избор хидроизолације, опшивке, 
место хоризонталних и вертикалних олука. 
 
ИЗОЛАЦИЈА: 
Техничку документацију израдити узимајући у обзир све неопходне термо, звучне и  хидроизолације у 
складу са важећим прописима и стандардима. 
Термоизолација – све бетонске зидове, натпрозорнике, кровне равни, тавански простор, делове изнад 
улаза, делове приземља изнад подрума, терена, као и спољне површине према групним дечијим 
собама, заштити термоизолацијом у складу са важећим прописима за енергетски ефикасне објекте. 
Звучна изолација – граничне зидове између групних дечијих соба – просторија и степенишног простора, 
топлотне подстанице, ТС, прописно изоловати у складу са важећим прописима и 
стандардима.Међуспратна конструкција се изолује пливајућим подом. 
Хидроизолација – врсту и начин хидроизолације подрумског и приземног дела пројектовати у складу са 
условима геотехничког елабората, зависно од природне влажности околног терена продора 
атмосферских или подземних вода. Предвидети одговарајућу изолацију санитарних чворова, тераса, 
крова и кухиње. 
Све продоре инсталација кроз зидове и међуспратне конструкције термо, звучно и хидро изоловати у 
складу са важећим прописима и правилима струке. 
При избору материјала предност дати еластичним хидроизолацијама. 
Све продоре инсталација кроз зидове и међуспратне конструкције термо, звучно и хидро изоловати у 
складу са важећим прописима и правилима струке  
Конструктивни систем: 
Конструкцију објекта треба оптимално прилагодити условима који гарантују пуну стабилност објекта, а 
према инжењерско-геолошким својствима терена.  
Објекат пројектовати као армирано-бетонску конструкцију - применом савремене  технологије  и  
рационалних распона. 
Конструктивни систем може бити мешовит – састављен од армиранобетонских рамовских елемената 
(систем греда и стубова) и армиранобетонских платана. 
Међуспратну конструкцију пројектовати као армирано-бетонску.  
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Фундирање објекта извршити према препорукама Геотехничког елабората. 
Зидови: 
Спољашњи и унутрашњи зидови треба да задовољавају прописане услове звучне и термичке заштите 
по српским стандардима. У кухињама, купатилима и тоалетима зидове обложити керамичким 
плочицама. Зидове улаза, ветробрана и степенишног простора обрадити трајним материјалима и 
бојити акрилним бојама отпорним на хабање. 
Подови: 
Све подове предвидети по намени просторије и по интензитету експлоатације, са обавезним третманом 
хидро и термичке заштите пода (хидро и термоизолација подне плоче која лежи на земљи). Подови у 
свим радним просторијама и холовима , а нарочито у просторијама за реализацију васпитно –
образовног рада су топли полутопли, трајни, равни и глатки, али не клизави, са могућношћу лаког 
одржавања и довољно економични.  
У свим групним дечијим собама предвидети под од линолеума мелираног дезена  ( шару / мотив 
прилагођен узрасту деце у циљу формирања пријатног амбијента)  , оптималне дебљине за јавне 
објекте - потпуно природан, 100% биоразградив материјал, антистатичан, антиалергијски и 
антибактеријски материјал који има све потребне атесте квалитета, посебно за ту намену и кориснике.. 
Приликом употребе линолеума нема појаве токсина опасних по човека и природу, чак је и користан за 
људе са респироторним сметњама због испарења борове смоле.  
У кухињама, купатилу и тоалетима предвидети противклизни  под са израдом равне сокле висине 10цм. 
Подови тераса обложити противклизним подовима за екстеријере, који  су отпорни на атмосферске 
промене. 
Подови на улазу, ветробрану,  холовима и степенишном простору предвидети као противклизне. 
Почетне ивице газишта морају бити обрађене тако да спречавају клизање (противклизне лајсне или 
траке). 
Предвидети на улазу објекта постављање отирача од гуме са метлицом у раму. 
Конструкција пода мора  обезбедити оптималну топлотну и звучну изолацију. 
Подови морају бити чврсти, еластични (али не клизави) и погодни за лако одржавање. 
Под у групним собама за децу јасленог узраста не сме да буде порозан и не сме да упија воду. 
У санитарним чворовима, осим за децу јасленог узраста, кухињи и перионици, подови треба да су од 
керамике или од материјала одговарајућег квалитета. У осталим просторима и просторијама подови 
треба да су топли или полутопли, сем у приступима и ветробранима где могу бити хладни. 
Плафони: 
Обрада плафона треба да буде према намени просторија, са прописаном термозаштитом у таванском 
делу. 
Ако постоји потреба за развођење инсталација по плафону, ради скривања истих потребно је уградити 
спуштен плафон од гипс плоча на металној подконструкцији, са усаглашавањем са инсталатерима, 
водећи рачуна да светла висина просторије не сме бити мања од 2,8м. 
У мокрим чворовима и кухињи спуштен плафон радити од влагоотпорних гипс плоча дебљине 12.5мм 
на металној подконструкцији, са усаглашавањем са инсталатерима. 
Вентилационе и димњачке канале радити од монтажних префабрикованих елемената у свему према 
важећим прописима. Све прсторије морају бити прописно проветрене и осветљене. 
Кровна конструкција: 
Кровна конструкцију и кровни покривач планирати у складу са архитектуром објекта. Кровна 
конструкција треба да буде противпожарно заштићена. 
Одвођење атмосферских вода: 
Систем олука од пластифицираног поцинкованог челичног лима, у боји по избору пројектанта. 
Лимарија: 
Сва слаба места на објекту, прозорске окапнице, увале, преломне равни, хоризонталне и вертикалне 
дилатације, опшивке димњака и вентилација, олучне хоризонтале и вертикале, завршетке свих тераса 
извести од (пластифицираног) поцинкованог фабрички бојеног лима прописне дебљине. 
Столарија: 
Фасадна столарија: Прозоре и балконска врата застаклити АЛУ столаријом, вишекоморни профили са 
термопрекидом, застакљеним темопан нискоемисионим стаклом. Улазна врата, врата ветробрана 
предвидети од АЛУ профила са термопрекидима, застакљени термоизолационим сигурносним стаклом. 
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При пројектовању фасадне столарије обратити пажњу  параметре из Правилника и Норматива, а 
нарочито оне параметре који се односе на групне собе за боравак деце. 

 Висина прозорских парапета у просторијама за боравак деце треба да буде од 55-60 cm.  

 Прозори су заштићени до висине од 1,10 m од пода. Израда и начин отварања треба да су 
безбедни  како не би дошло до повређивања деце. При отвореном положају не смеју да ометају 
комуницирање у просторији. Прозорско крило које се отвара у просторију доњом ивицом мора 
бити најмање на висини од 1,25 m од пода. 

 Прозори треба да омогућују добро проветравање и да буду погодни за руковање и лако 
одржавање. 

 Сва улазна врата у објекат морају имати надстрешницу. Улазна врата се отварају на споља. 
 

Обавезно је предвидети засенчење свих окана просторијa за боравак деце. 
 
Унутрашња столарија:   
Портали су од пластифицираног алуминијума, а унутрашња врата су дрвена (медијапан) или од 
пластифицираног алуминијума, бојена у два тона полиуретанском бојом. 
Минимална ширина врата собе за децу дефинише се у зависности од простора испред врата да би се 
омогућио приступ деци и одраслима са телесним инвалидитетом и то: врата су мин. ширине 0,90 m у 
случају да је слободан простор испред врата дубине 1,10 m; врата су мин. ширине 1,00 m у случају да 
је слободан простор испред врата дубине 1,00 m; – ширина врата мора бити усклађена са прописима из 
области евакуације и противпожарне заштите; 

 Преграде треба да буду погодне за руковање и лако одржавање. 

 Улазна врата у објекат су двокрилна и имају минималну ширину од 130цм. 

 Нису дозвољена клатећа врата у објекту. 

 Сва врата у просторијама за децу морају се отварати у смеру излаза из објекта, у складу са 
захтевима противпожарне заштите.. 

 Врата на собама за децу и врата у просторијама економата  су једнострука и морају имати ширину 
најмање 90 cm, врата у осталим просторијама 80 cm, а у помоћним просторијама (санитарним 
чворовима и сл.) 70 cm. Врата на ВЦ кабинама имају ширину 60 cm. 

 Врата у санитарним чворовима, сем улазних су издигнута за минимум 10 cm од пода. 

 До висине од 1m не треба да буду застакљена, јер би ломљење могло изазвати повреде. 

 Сва врата треба да су тако конструисана да се њима може лако руковати. Кваке треба да буду на 
дохват руке деце изнад 3 године. Кваке не треба да буду на дохват руку млађе деце. 

 Сва врата у објекту су без прагова. 

 Спојеви различитих врста подова морају бити адекватно обрађени да би се спречило њихово 
оштећивање приликом коришћења и одржавања. 

 Боје просторија у којима бораве деца су мат, светле и мирне. 
 
Пројектом предвидети израду и монтажу радијаторских маски (које морају бити монтажно - демонтажне 
ради лакшег приступа и  чишћења радијатора), које су обавезне у свим просторијама које користе деца. 
У оквиру пројекта опремања потребно дати детаљ радијаторске маске и детаљан опис. 
Противпожарна врата предвидети према прописима и према противпожарном елаборату. 
 
При пројектовању обратити пажњу на параметре из Правилника, а нарочито: 
 

 утикачке кутије у собама за децу морају бити изведене на висини од 1,50 m од пода уз примену 
безбедносних елемената; 

 Сијалице светлећих тела морају бити заклоњене како не би биле директно у видном пољу 
детета. 

 у свакој просторији по могућству предвидети кабловску и интернет инсталацију; 

 у санитаријама и комуникацијама по могућству предвидети сензоре за укључивање и 
искључивање светла. 

 У свим дечјим просторијама треба предвидети прикључке за преносне бактерицидне лампе које 
у просторији за изолацију морају бити фиксиране. 
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 У просторијама за боравак деце треба предвидети довољан број утикачких кутија за прикључак 
апарата за одржавање чистоће и др. 

 Сви умиваоници, каде, тушеви, изливне шкољке морају бити опремљени инсталацијом за топлу 
и хладну воду. 

 На тушевима и умиваоницима које користе деца треба да буду инсталиране аутоматске 
батерије за мешање воде које обезбеђују да температура воде не прелази 35⁰Ц. 

 Водоводне славине над  умиваоницима као и ручице за пуштање воде у клозетима за децу 
морају бити на висини доступној деци  (до 60цм) од пода. 

 На свим етажама објекта мора бити бар 1 трокадеро за одржавање зграде. 

 На улазу у дечји вртић предвидети уређај за најаву доласка (звонце, интерфон и сл.). у свакој 
соби предвидети интерфонску инсталацију 

 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 
Пројектом обухватити комплетан развод водоводне и канализационе мреже. Предвидети прописану 
противпожарну заштиту објекта преко спољне и унутрашње хидрантске мреже.Предвидети прикључак 
на водоводну и канализациону мрежу према условима ЈКП Београдски водовод и канализација, 
недлежних јавних предузећа и институција. 
 
Сва санитарна опрема мора бити снабдевена пратећим деловима за нормално функционисање и 
правилно коришћење. У дечијим санитарним чворовима предвидети дечије мале WC шоље са ниским 
водокотлићем, умиваонике поставити на висини предвиђеној за узраст деце, у сладу са Правилником, 
као и галантерију (огледало, држаче сапуна, тоалет папира, пешкира и др.). Предвидети уградњу лаких 
преграда на WC кабинама, висине највише 1,60 m, подигнуте 10 cm од пода и од материјала који је 
погодан за прање ( предност композит) 
У санитарном чвору за одрасле предвидети стандардну опрему и галантерију. 
Опрема нискошумна (водокотлићи),цевни развод канализације од трослојних полипропиленских цеви у 
објекту а сви санитарни предмети у складу са прописима и намени објекта ( конзолне WC шоље).  
Предвидети снабдевање топлом водом централно, водећи рачуна о рационализацији уз анализу цена 
коштања извођења и одржавања. Предвидети термостатске мешаче на разводу топле воде којим ће се 
обезбедити одговарајућа температура на славинама. 
На канализационој мрежи предвидети сепаратор масти у складу са оптерећањем отпадну воде из 
кухиње.  
У дворишту предвидети баштенски хидранте за одржавање зелених површина. 
 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ: 
Главни пројекат унутрашњих електроинсталација јаке струје треба да обухвати следеће инсталације: 

1. Напајање објекта електричном енергијом, према условима ЕДБ; 
2. Мерење електричне енергије, према условима ЕДБ; 
3. Главни и локални енергетски развод; 
4. Опште, декоративно и антипанично осветљење у складу са архитектонским пројектом ентеријера; 
5. Прикључнице и фиксни изводи  опште, посебне и технолошке намене, а све према технолпшком 

пројекту; 
6. Инсталације електромоторног погона за термотехничке и друге машинске инсталације, према захтевима 

тих пројеката; 
7. Инсталацију уземљења и изједначавања потенцијала; 
8. Громобранску инсталацију, 
9. Инсталацију спољашњег осветљења комплекса према архитектонском пројекту уређења слободних 

површина. 
Снабдевање објекта електричном енергијом и разводни ормани: 
Спољни кабловски развод до објекта и ТС 10/0.4 КВ нису предмет овог пројекта. Везу између спољних и 
унутрашњих инсталација остварити преко потребног броја типизираних кабловских прикључних кутија КПК. 
Уз пројекат приложити одговарајућу графичко-текстуалну потврду о међусобној усаглашености пројекта спољне 
мреже 1кВ и унутрашњих електроинсталација. 
Пројектом треба обухватити унутрашњи развод ел. енергије од ГРО до потребног броја разводних ормана. 
Сви ГРО и РО морају бити пројектовани према важећим прописима и техничким препорукама ЕДБ-а. 
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Мерење електричне енергије предвидети, у свему према добијеним Техничким условима ЕДБ-а. 
Унутрашње електроинсталације објекта извести према важећим прописима. Развод електричне енергије у 
просторима где бораве и окупљају се деца предвидети водовима PP-Y уколико се полажу по зиду испод 
малтера, односно водовима са безхалогеном изолацијом  уколико се полажу видно (изнад спуштеног плафона). 
Водови треба да буду одговарајућег пресека према прорачуну и према важећим стандардима.  
Унутрашње електроинсталације објекта извести према важећим прописима. Развод електричне енергије 
предвидети водовима одговарајућег типа, пресека и начина вођења према важећим стандардима и процењеној 
категорији објекта у свему према пројекту заштите од пожара. Разводне ормане опремити главним прекидачем,  
одговарајућим бројем инсталационих аутоматских прекидача са 30% резерве у простору, једнополним шемама, а 
сва опрема мора бити обележена јасним и трајним ознакама. 
Инсталација осветљења и прикључница: 
Предвидети опште, наменско и сигурносно осветљење. 
У просторијама предвидети осветљење савременим изворима светлости, са монтажом на плафон. 
Доња ивица плафонских светиљки треба да буде најмање 2,50 m од пода. 
Прекидаче за светло поставити код улазних врата у свакој просторији на висини од 1,5м од пода. 
У санитаријама и комуникацијама по могућству предвидети сензоре за укључивање и искључивање светла.  
У собама предвидети потребан број утичница, минимално по три, на висини од 1,5м од пода. 
Инсталацију осветљења, прикључница и прикључака предвидети кабловима са безхалогеном изолацијом типа 
N2XH или NHXHX FE180/Е90 уколико морају да задрже  функцију у пожару. 
У дистрибутивној  кухињи предвидети инсталацију осветљења, прикључница и извода у свему према захтевима 
дефинисаним у технолошком пројекту.  
Предвидети и прикључнице у ходнику, са поклопцем за уградњу у зид до поклопца које служе за прикључење 
усисивача и других машина за одржавање хигијене у објекту.  
За потребе васпитно-образовног рада у собама за децу обезбеђују се затворене утикачке кутије, и то: у свим 
собама за децу најмање по три утикачке кутије, ради коришћења аудиовизуелних техничких средстава. У соби за 
васпитаче, вишенаменској просторији, и кухињи по три утикачке кутије, од којих је једна у кухињи трофазна. Све 
прикључнице морају бити са заштитним контактом чиме се остварује ефикасна заштита од превисоког напона 
индиректног додира. 
Заштита од електричног удара 
За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвидети аутоматско искључење напајања 
реаговањем заштитног уређаја најближег месту квара у систему заштите TN-C-S, према SRPS HD 30641-4-41. 
Систем заштите употпунити главним и допунским изједначењем потенцијала. 
У мокрим чворовима са туш кабином, где постоји повећана опасност од електричног удара пројектовати додатну 
заштиту галванским везивањем свих металних делова који не припадају електричним инсталацијама (туш-када 
са одливним и преливним вентилима, сифон умиваоника, метални водо котлић WC-а, инсталације водовода и 
канализације и инсталације централног грејања). Спајање металних делова у купатилима предвиђено је 
проводником пресека 1x4мм2 на сабирну кутију ПС49, постављену на 0,3м од коте завршеног пода, коју треба 
повезати са заштитном сабирницом за уземљење у најближој разводној табли проводником пресека 1x6мм2. 
Громобранска инсталација и темељни уземљивач 
Прорачуном одредити потребан ниво заштите од атмосферског пражњења и на основу резултата прорачуна 
изабрати одговарајућу спољашњу и унутрашњу инсталацију за заштиту објекта, у свему према важећим 
прописима и стандардима. 
Пројектовати темељни уземљивач помоћу челично поцинковане траке Фе/Зн одговарајућих димензија. 
Уземљивач полагати са арматуром предвиђеном за уградњу у темеље и са њом заједно заливати у темеље 
објекта. За укрштање пролазних трака користити укрсне комаде. Све спојеве који се налазе ван темеља (бетона) 
предвидети заливање битуменом, како корозија не би оштетила спој – контакт. Изводи уземљивача се преко 
укрсних комада и мерних спојева повезују са спусним водовима громобранске инсталације. Такође, са темељног 
уземљивача предвидети извод у објекту код главних разводних ормана, као главно изједначење потенцијала 
објекта. Развод у објекту је извести петожилним кабловима од главних разводних ормана, преко локалних 
ормана до крајњих потрошача. 
Инсталација главног изједначења потенцијала предвиђа довођење свих металних маса на исти потенцијал, па је 
неопходно у објекту предвидети главну сабирницу за изједначење потенцијала, поред главног разводног ормана, 
као и сабирнице за изједначење потенцијала у свим просторима где је неопходно изједначење потенцијала.  
Главну сабирницу за изједначење потенцијала везати на темељни уземљивач објекта. 
Инсталација електромоторног погона 
Предвидети електричне инсталације за напајање потрошача дистрибутивне кухиње, грејања, вентилације и 
климатизације и противпожарне инсталације, а у свему према подлогама из термотехничког пројекта и пројекта 
заштите од пожара. 
За погоне лифтова предвидети само напојне каблове. 
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Пројекат аутоматске регулације за систем климатизације и грејања урадити на бази машинског пројекта 
термотехничких инсталација. 
Инсталација спољашњег осветљења комплекса 
Инсталацију спољашњег осветљења у граници комплекса урадити према архитектонском пројекту уређења 
слободних површина.  
НАПОМЕНА 
При вођењу електроенергетских инсталација водити рачуна о минималном безбедном растојању од осталих 
инсталација.  
На местима продора кабловског регала са кабловима, као и појединих каблова, кроз противпожарни зид 
предвидети његову испуну атестираном противпожарном заштитном масом, према приложеном детаљу или 
према детаљу испоручиоца атестиране противпожарне масе за китовање прелаза електричних каблова.  
У предмеру и предрачуну радова свих пројекта, морају бити предвиђене све позиције и врсте радова који су 
потребни да би се радови одвијали нормално. 
Техничку документацију урадити у складу са важећим прописима и стандардима. 
 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  ЗА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПРИВОДНОГ 1kv КАБЛА 
Приводни 1kV кабл за прикључење објекта на електродистибутивни систем ЕДБ-а, урадити  у свему према 
добијеним  Техничким условима ЕДБ 
 
 Телекомуникационе и сигналне  инсталације   
Објекат треба да садржи следеће телекомуникационе и сигналне инсталације: 

- Инсталацију структурног кабловског система (СКС) 
- Инсталацију озвучења 
- Инсталацију за дистрибуцију РТВ сигнала 
- Инсталацију за аутоматску дојаву пожара 
- Инсталацију за видео надзор (ЦЦТВ) 
- Инсталација говорне комуникације за васпитачице 

Телефонска инсталација и структурно каблирање; 
Телефонско-рачунарску мрежу реализовати на концепту система структурног каблирања, који поред спољних и 
интерних телефонских веза пружа могућност реализације рачунарске мреже истим кабловским системом. У том 
смислу локалне спратне концентрације поставити што је могуће ближе главним кабловским вертикалама, а 
истовремено водити рачуна о максималним дозвољеним дужинама хоризонталног развода од ормана до 
утичница. Категорија мреже треба да буде најмање 6.   
Ормане концентрације предвидети са потребном пасивном опремом. Инсталација рачунарске мреже се 
обезбеђује у собама за децу, вишенаменским просторијама, соби за васпитаче и другим просторијама по 
потреби. Приликом планирања траса кабловског развода водити рачуна о другим инсталацијама у складу са 
прописима. За обезбеђење говорних комуникација како унутар објекта, тако и са учесницима ван објекта, и за 
обезбеђење приступа Интернету, планирати савремену аутоматску дигиталну телефонску централу. Централа 
треба да буде модуларног типа, VoIP компатибилна, са софтвером који омогућава све савремене телефонске 
сервисе. Пренос говорних и интернет сигнала реализовати преко заједничке комуникационе мреже (структурно 
каблирање). 
Приводну канализацију предвидети сагласно условима Телекома. 

РТВ  инсталација: 
При пројектовању система придржавати се у свему Правилника о техничким нормативима за кабловске 
дистрибуционе системе и заједничке антенске системе („Службени лист СФРЈ“, бр. 66/87), Закона о планирању и 
изградњи, као и прописа дефинисаних српским стандардима. 
Трасе успонских водова усагласити са пројектом јаке струје. 
Предвидети посебан орман за доњу концентрацију каблова у улазном ходнику, поред ормана телефоније и 
интерфона. 
Типове разделних  кутија и врсте каблова одабрати према прорачуну.  
Објекат  пројектован тако да се прикључи на градски КДС (Кабловски Дистрибутивни Систем). РТВ излазне 
прикључнице треба предвидети у  просторијама где бораве деца, вишенаменским просторијама, соби за 
васпитаче и другим просторијама по потреби. Позицију дефинисати у  зависниости од ентеријера. 

Интерфонскa инсталација: 
Ради остваривања говорне везе између особе испред улазних врата објекта, са особом у објекту, и даљинско 
отварање врата, пројектовати интерфонски систем (кућни говорни уређај). Позивни таблое предвидети на 
главном улазу у објекат и економском улазу. Говорне апарате  предвидети  код домара  и у свим собама. 
Успонске водове водити у вертикалама за слабу струју. Централни орман интерфонске инсталације поставити у 
простору улазног ходника, у приземљу поред TT,TB инсталације. 

Систем дојаве пожара: 
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Предвидети систем сигнализације пожара адресабилног типа.  
Аутоматском дојавом пожара обухватити све просторије у којима постоји пожарно оптерећење. Предвидети 
аутоматске јављаче пожара у свим пожарно угроженим просторима и у спуштеним плафонима где то захтевају 
противпожарни прописи. 
У зависности од намена простора пројектовати  аутоматске адресибилне оптичке јављаче пожара, 
термодиференцијалне јављаче, ручне јављаче и алармне сирене. Противпожарну централу сместити у 
просторији  дежурног.   
Централни уређај за дојаву пожара треба да омогући надзор над целокупним  објектом. 
Аутоматска детекција пожара треба да се сигналише на пожарној централи локацију дојаве, одакле након 
обиласка, следе интервентне мере и извршне функције предвиђене пројектом заштите од пожара, као и 
аутоматски трансфер сигнала аларма до градске ватрогасне бригаде путем телефонске линије. 

Систем општег озвучења 
Систем општег озвучења треба да обезбеди дискретно озвучавање свих простора, као и емитовање општих 
информација и информација везаних за систем противпожарне и противпровалне заштите. Звучнике предвидети 
за уградњу у плафон и на зид, са максималним уклапањем у ентеријер. 

 Систем видео надзора: 
Предвидети систем видео надзора за надгледање свих улаза у објекат (главни и споредни улази), главне 

комуникације у објекту и друге просторе са скупоценом опремом, као и део дечјег игралишта испред објекта. 
У просторији дежурног у RACK орману поставити опрему за видео надзор са DVR уређајем који врши дигитални 
запис и везан је са LCD монитором који се поставља у просторији дежурног. 
DVR уређај треба да има опцију детекције покрета тако да алармни излази са DVR уређаја обављају улогу 
алармног провалног излаза који се путем ГПС-а прослеђује овлашћеној служби обезбеђења са којом инвеститор 
склопи уговор или на мобилни телефон инвеститора. 
Камере треба  да буду  IP, колор за спољашњу и унутрашњу монтажу са опцијом color/BW у зависности од 
осветљаја простора. Камере напајати централизовано из ормана РО-ТК. 

Систем противпровалне сигнализације: 
Предвидети противпровалну централу коју треба сместити  у посторији  дежурног. 
Заштиту урадити на нивоу приземља, спрата и за све просторије са поверљивим садржајем. Такође пројектовати 
магнетне контакте на улазним вратима.  
Инсталацију урадити микропроцерском централом са поребним бројем концентратора и детектора. 

Инсталација система интеркома 
Предвидети интеркомску инсталацију за несметано функционисање оперативних говорних комуникација вртића 
по систему директних веза између васптачица (соба где бораве деца) и дежурнe сестрe. 
Интеркомски апарати треба да буду лоцирани, у просторима где бораве деца, на висини од 1,5м. 

НАПОМЕНА: 
У просторији за смештај: телефонске централе, централе за аутоматску дојаву пожара и система видео надзора, 
мора бити обезбеђено стално дежурно лице.  
Трасе телекомуникационих и сигналних водова усагласити са пројектом електроенергетских инсталација и 
водити рачуна о минималном безбедном растојању од осталих инсталација.  
Сву инсталацију слабе струје се водити ходницима по регалима, а у осталом делу по зиду испод малтера или 
видно у спуштеном плафону. 
На местима продора кабловског регала са кабловима, као и појединих каблова, кроз противпожарни зид 
предвидети његову испуну атестираном противпожарном заштитном масом, према приложеном детаљу или 
према детаљу испоручиоца атестиране противпожарне масе за китовање прелаза електричних каблова.  
У предмеру и предрачуну радова свих пројекта, морају бити предвиђене све позиције и врсте радова који су 
потребни да би се радови одвијали нормално. 
Пројекат урадити у свему према важећим техничким прописима и стандардима и просечних норми квалитета који 
се морају применити приликом пројектовања и грађења објеката. 
 

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА, ХЛАЂЕЊА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ И ПРИПРЕМЕ САНИТАРНЕ 
ТОПЛЕ ВОДЕ 
Пројектом обухватити термотехничке инсталације грејања, припреме санитарне топле воде, хлађења и 
вентилацијe у складу са наменом просторија, предвиђеним архитектонско-грађевинским пројектом, 
Елаборатом енергетске ефикасности и Елаборатом противпожарне заштите. 

Објекат прикључити на даљински систем грејања у складу са Техничким условима за 
пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП „Београдске електране“. Просторију 
подстанице предвидети у складу са Правилима о раду дистирбутивних система. Просторија 
подстанице потребно је  да има обезбеђене прикључке за воду, струју и канализацију, као и несметан 
приступ за уношење и изношење опреме. 
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У зимским и хладним данима хигијенска норма температуре у просторијама за правилну физиолошку 
функцију организма и рад износи: 
– температура просторија за децу до две године износи минимално 22 ⁰C;  
– температура просторија за децу од две до седам година износи минимално 20 ⁰C;  
– загревање просторија мора бити равномерно.  
Температуре осталих просторија усвојити према намени и прописима.  

Избор грејних тела прилагодити намени просторија. Предвидети грејна тела која одају топлоту 
зрачењем и конвекцијом, лако се одржавају (чисте), а у просторијама за децу морају бити безбедна и 
на одговарајући начин заштићена да би се омогућила безбедност у простору. При прорачуну 
капацитета грејних тела узети у обзир да ће бити скривена ентреријерским маскама у свим 
просторијама које користе деца. 

За покривање топлотних добитака, у просторијама за боравак деце и запослених предвидети 
расхладне уређаје у изведби топлотне пумпе. При избору положаја унутрашњих јединица водити 
рачуна да деца не буду директно изложена струји хладног ваздуха. 

Вентилација се обавља природним и принудним путем. У просторијама за децу проветравање 
мора бити регулисано тако да се ваздух мења три пута на час, аерација износи 20 м3 по детету. 
Релативна влажност ваздуха износи 40-60 %. Кухиња и перионица поред природног проветравања 
морају имати и механичко проветравање. У гардеробама и санитарним просторијама за децу поред 
природног пожељно је предвидети и механичко проветравање 

У сарадњи са пројектантом архитектуре и Инвеститором предвидети техничку просторију, у којој 
ће бити смештена опрема за вентилацију. 

Уколико постоји могућност, централну припрему санитарне топле воде пројектовати према 
Техничким условима за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП „Београдске 
електране“, користећи податке о потрошачима и потрошњи из пројекта водовода и канализације. 

Предвидети управљање системом грејања у функцији времена тј. предвидети да се довод 
топлоте  искључује или редукује током одређених раздобља нпр. ноћу, викендом, празницима. 
Пројекат израдити у складу са постојећим прописима и стандардима. 
Лифт/ платформа: 
Предвидети вертикални транспорт адекватне носивости за превоз особа са посебним потребама са 
одговарајућим бројем станица, висине дизања према архитектури објекта. Вертикални транспорт 
пројектовати у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим. 
Техничку документацију израдити у складу са свим важећим техничким прописима, стандардима и 
нормативима. Техничком документацијом обухватити све радове неопходне за набавку, уградњу и 
функционисање лифтова 
 
ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ И ОБЈЕКТУ 
Објекат треба да има три улаза: главни улаз са приступне саобраћајнице, споредни улаз из дворишта и 
економски улаз. У оквиру главног улаза мора бити предвиђен простор за одлагање дечијих колица. У 
близини споредног улаза из дворишта мора бити предвиђен простор за одлагање средстава која се 
користе у дворишту. 
Предвидети безбедносни пункт на улазу у комплекс за физичко обезбеђење са рампом или 
безбедоносном капијом на даљинско отварање. На улазима предвидети и безбедосне пролазе 
(контрола улаза). 
Треба обезбедити колски приступ објекту и несметан пешачки прилаз родитеља и деце. 
Колски приступ се односи искључиво на приступ сервисних и интервентних возила, и планирана 
саобраћајница треба бити третирана интегрално са партерним решењем, водећи рачуна о избору 
материјала. 
 
УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА 
Пројектом предвидети радове на уређењу дворишта са нивелационим решењем свих поплочаних и 
слободних зелених површина, озелењавањем и распоредом светиљки за општу расвету и положајем 
рефлектора за функционално осветљење спортског терена и декоративног ноћног осветљења објекта. 
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Кроз уређење терена потребно је предвидети оптимално решење слободног простора урбанистичке 
парцеле, при чему треба обезбедити приступне стазе, платое око објекта, игралишта, уређење зелених 
површина. 
Величина дворишта износи најмање 8 m² по детету.  
Двориште је лоцирано уз објекат предшколске установе и непосредно повезано са улазом у објекат. У 
оквиру зелених површина дворишта направити засад листопадног дрвећа које ће омогућити хлад за 
део дворишта у летњем периоду, а зими неће заклањати сунце. Травнате површине треба да заузимају 
40% површине дворишта. Приликом избора биљака потребно је избегавати инвазивне и алергене 
врсте. Предвидети баштенски хидрант за одржавање зелених површина. 
Дечје игралиште у склопу дворишта мора бити опремљено у складу са Правилником о безбедности 
дечјих игралишта, а у исто време да буде подстицајно за дечије учење и развој.  
Игралиште је изграђено на подлози погодној за дечија игралишта, површине је најмање 3 m² по детету, 
од чега један део има меку подлогу. 
Доставне површине чине: доставни прилаз за доставна возила (економско-технички прилаз), простор за 
сакупљање и одвожење смећа. Доставне површине морају бити уређене и опремљене у складу са 
важећом санитарно-хигијенском законском регулативом. Доставне површине морају да буду 
приступачне, одвојене, опремљене са контејнерима или кантама за скупљање чврстог отпада. Део 
дворишта који користе деца не може служити као доставна површина.  
Површине за паркирање аутомобила се пројектују у складу са урбанистичким условима органа локалне 
самоуправе задуженог за послове саобраћаја, ван дворишта.  
Сви прилази морају бити лако савладиви, приступачни и диференцирани по намени, и израђени у 
складу са важећим стандардом приступачности. 
Спољни мобилијар прилагодити функцији објекта у складу са Правилником. Предвиђа се уређење 
игралишта са фиксним справама, пешчаник, простор за игру са мобилним справама и реквизитима. 
Справе за игру требају бити поливалентне, прилагођење старосној доби деце за коју се игралиште 
планира, са предвиђеним сигурносним зонама и гуменом предлогу. 
У складу са функцијом и наменом објекта, кроз уређење терена предвидети и одговарајућу 
хортикултуру, зелене површине, које би допринеле естетском и визуелном идентитету локације. 
Зеленило дечије установе мора имати истакнута дендролошка својства, висину прилагођену узрасту 
деце, разноврсност листања, цветања и плодова, као и мириса. Спољашни простори морају бити 
ограђени и сигурни, и садржати осунчане  и просторе у хладу за игру, одговарајуће снабдевени питком 
водом и водом за игру. 
Приликом пројектовања водити рачуна о прилагођавању садржаја лицима са посебним потребама, у 
складу са важећом законском регулативом. 
Ограђивање парцеле: 
Предвидети адекватном транспарентном оградом минималне висине 1.5 м. На главним пешачким 
улазима планирати уградњу одговарајуће капије. Отварање капије треба да буде изван домашаја деце, 
заштићено додатном сигурносном бравом.  
На економском улазу планирати рампу са уградњом одговарајуће капије. Предвидети  колски улаз са 
одговарајућом капијом за противпожарни пут. 
На објекту спровести све потребне мере заштите од пожара према прописима Управе за заштиту од 
пожара и спасавање. 
 
ПРОЈЕКАТ ОПРЕМАЊА (ЕНТЕРИЈЕРА) са спецификацијом опреме и намештаја 
Опрема предшколске установе мора бити прилагођена психофизичком развоју деце, мора 
обезбеђивати повољне услове за правилну негу, развој и извршење задатака васпитно-образовног 
рада. Врсту и количину опреме пројектовати на основу намене просторија и броја корисника, а у складу 
са Правилником.  
Прилог 1 - Информација о локацији бр. IX-20 бр. 350.1-1132/2019 од 09.04.2019. године,  
 
Београд, јануар.2020. године 
                                                         Понуђач сагласан:______________________________________ 
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