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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Општа болница Пожаревац, као наручилац, упућује потенцијалним понуђачима 

П   О  З  И  В  
Општа болница Пожаревац , позива све заинтересоване понуђаче да поднесу  понуду за 
јавну    набавку мале вредности (услуга) ЈНМВ 18 /2013 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 

 
НАЗИВ: Општа болница Пожаревац,  
СЕДИШТЕ И АДРЕСА: 12000 Пожаревац ул. Братства јединства број 135 
ТЕЛЕФОН: 012/550-850 
Е-mail адреса:nabavnabopo@gmail.com или  wеb site www.obp.rs 
МАТИЧНИ БРОЈ:17823485 
ПИБ: 107372295 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 86.10 делатност болнице 
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-842661-62 Управа за јавна плаћања 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ : Велизар Пауновић дипл. инг и Драган Вељковић,дипл.ецц 
ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА: Установа 
ОБЛИК СВОЈИНЕ: Државна 
 

Понуду могу поднети сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове у     
складу са чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама као и услове из ове конкурсне 
документације. 
Понуде са варијантама нису дозвољене 
Критеријум за избор најповољније понуде је„најнижа цена “.                                            

      Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. 
Понуђачи су обавезни да попуне све позиције у понуди јасно и недвосмислено, а у 
противном понуда се неће узети у разматрање. 
Понуђачи своје понуде подносе у затвореној коверти са назнаком назива и адресе 
понуђача, поштом или лично на адресу : Општа болница Пожаревац, 12000 Пожаревац,  
ул.Братства јединства бр.135. Коверат мора бити затворен и запечаћен са назнаком: „Не 
отварај-понуда за ЈНМВ   18/2013 “Израда измена и допуна главног пројекта за 
пренамену зграде породилишта ради изградње I фазе“. На полеђини коверте обавезно 
мора бити наведено: назив, адреса , број телефона, факс или е-маил понуђача, контакт 
особа. 
Рок за подношење понуда је 28.6.2013. године. Благовременим ће сматрати понуде које 
стигну до 28.6.2013. године до 10 часова на адресу наручиоца. 
По окончаном поступку отварања понуда, неблаговремене понуде биће враћене неотворене  
понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Отварање понуда обавиће се јавно дана 28.6.2013. године у 1030 часова у служби за јавне 
набавке наручиоца на адреси наручиоца. 
Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку отварања понуда, 
дужни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 
Одлуку о додели уговора  наручилац ће донети у року од 2 дана од дана отварања понуда. 
У прилогу акта достављамо Вам конкурсну документацију. За ближа обавештења можете 
се обратити на телефон 012/550-850  особа за контакт Драган Вељковић, дипл.ецц или 
Велизар Пауновић дипл. инг на телефон бр. 066/8693557. 
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2.ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
 

 
1.Назив, адреса  и интернет страница наручоца: Општа болница  Пожаревац,  
12000 Пожаревац ул. Братства јединства број 135,  е-маил адреса: 
nabavnabopo@gmail.com, Интернет страница: www.obp.rs 

 
2.Врста јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  

  
3.Предмет јавне набавке: набавка услуга  
Шифра:  71000000 Архитектонске, грађевинске, инжињерске и инспекцијске 
услуге 

 
4.Лице за контакт: Драган Вељковић дипл. ецц тел. 012/550-850 и Велизар 
Пауновић дипл. инг тел. 066/8693557 
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Образац бр. 1 

3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Назив понуђача: _______________________________________________________ 

Седиште понуђача: _____________________________________________________ 

Адреса седишта: _______________________________________________________ 

Матични број: _________________________________________________________ 

ПИБ:                 _________________________________________________________ 

Телефон и Факс: _______________________________________________________ 

Текући рачун: _________________________________________________________ 

Особа за контакт: ______________________________________________________ 

ОБЈЕКАТ: Зграда породилишта Опште болнице Пожаревац 

- Израда измена и допуна главног пројекта за пренамену зграде породилишта 
ради изградње I фазе“- 

Број понуде______________________од___________________________. 

Укупан износ (без ПДВ-а): _________________________________динара. 

Укупан износ са ПДВ-ом:___________________________________динара. 

Рок за израду главног пројекта је максимално 15 календарских дана од дана закључења 
уговора. 

Рок и начин плаћања 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Рок важења понуде:_____дана (минимум 90 дана) од дана јавног отварања понуде.  

Напомена: 

-Понуђена цена се мора односити на пројектовање целокупне површине I фазе укупне 
површине од 2.229,15 м2 ( приземље 1.552,50 м2 и сутерен 676,65 м2), без умањења 
или увећања цене. 

-Понуђач мора регулисати ауторско право са пројектантима постојећег објекта и о томе 
доставити доказ. 

-Понуђач треба извршити снимање стања постојећег објекта и конструкције и понудом 
предложи адекватно пројектно решење.   
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Начин 

давања 

понуде: 

-самостално 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ако Понуђач 
самостално даје 
понуду потребно је 
да заокружи реч 
„самостално“ ) 

-са подизвођачем 

 

 

 

 

 

(уписати називе 
подизвођача 
уколико ће 
Понуђач 
делимично 
извршење набавке 
поверити 
подизвођачу; у 
супротном, 
потребно је да се 
упишу речи „без 
подизвођача“) 

-група понуђача 

(заједничка 
понуда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(уписати све 
чланове групе 
понуђача који 
подносе 
заједничку понуду) 

 

Напомена: 

Обавезујемо се да ћемо набавку реализовати у складу са конкурсном документацијом и      
сходно томе прихватамо све услове наведене у конкурсној документацији. 
         

 

 

 

Место и датум                                                                          Понуђач 

_____________________                   МП                                ________________ 
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4. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

Значајан део радова на објекту је  изведен према I варијанти пројекта - усвојеној пројектној 
документацији из 1998. год. (добијене све сагласности надлежних установа),  када је намена 
објекта била “ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА БОЛНИЦА”. Према тој варијанти пројекта 
радови нису никад до краја завршени. 

Инвеститор је 2010.год. је у складу са својим потребама и новим технолошким 
захтевима  извршио  пренамену објекта у “ОПШТУ БОЛНИЦУ” када је и урађена  II 
варијанта пројекта  (добијене све сагласности надлежних установа).   

Инвеститор сада у складу са својим могућностима  приступа фазној реализацији 
пројекта из 2010.год, односно жели да I фазом пројекта (на српском језику) обухвати део 
сутерена и приземље, укупне површине од 2.229,15 м2 (приземље 1552,50 м2 и сутерен 
676,65 м2). У том смислу је потребно извршити одређене “измене и допуне” раније 
урађеног пројекта које ће, када се обезбеде спољни инфраструктурни и инсталатерски 
пројекти и објекти и њихови разводи до објекта болнице (нису премет овог пројекта) 
омогућити несметано и независно коришћење простора I фазе, као и касније  једноставан 
наставак радова на осталом делу објекта и пуштању у рад обједињених инсталација на 
целом објекту ( II фаза). 
 Из тих разлога је на објекту  потребно снимити постојеће – изведено стање, како би 
позиције које су биле предвиђене у пројекту из 1998.год. и задржане у пројекту  из 
2010.год. а нису уграђене, биле обухваћене  предмером радова који је саставни део “измена 
и допуна пројекта пренамене објекта Опште болнице Пожаревац”.  
а). АРХИТЕКТОНСКО – ГРАЂЕВИНСКИ  ПРОЈЕКАТ: 

Пројектом I фазе предвидети “измене и допуне”  архитектонско – грађевинског пројекта 
(пројекат ентеријера није део пројекта) ради несметаног пуштања у рад и независног 
коришћења дела објекта болнице (део сутерена и приземље) и то:  
 Снимање постојећег стања објекта 
 Прилагођавање предмера И предрачуна фазној градњи 
 Усклађивање комплетног графичког дела пројекта са новонасталим околностима 
б). ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 

Пројектом I фазе предвидети “измене и допуне”  унутрашњих термотехничких 
инсталација (граница пројекта је објекат болнице, односно топлотна подстаница у 
сутерену). Несметано пуштање у рад и коришћење дела објекта болнице који припада I 
фази (а касније и осталог дела објекта) ће бити могуће када Наручилац обезбеди 
снабдевање објекта топлотном енергијом из Градске топлане (није предмет овог пројекта) и 
потребним спољним разводима медицинских гасова до објекта (није предмет овог пројекта) 
и то:  
 снимање и увид у постојеће стање инсталација ради прилагођавања I фази пројекта 
 топлотна подстаница (према условима ТС БР 17/2013 од 18.03.2013.год.); 
 централно радијаторско грејање; 
 вентилација (локални-технолошки одсиси, одсиси из WЦ-а исл.); 
 климатизација; 
 припрема потрошне топле воде (у свему према захтевима хидро пројекта); 
 развод медицинских гасова. 
ц). ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ  ИНСТАЛАЦИЈА: 

Пројектом I фазе предвидети “измене и допуне”  унутрашњих електроенергетских  
инсталација (граница пројекта је објекат болнице, односно електро просторија у сутерену са 
ГРО – главним разводним орманима). Несметано пуштање у рад и коришћење дела објекта 
болнице који припада I фази (а касније и осталог дела објекта) ће бити могуће када 
Наручилац обезбеди снабдевање објекта електричном енергијом из ТС – Трафо станице и 
дизел – електричног агрегата (није предмет овог пројекта) и то:  
 снимање и увид у постојеће стање инсталација ради прилагођавања I фази пројекта 
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 опште, помоћно и антипанично осветљење; 
 наменско и радно осветљење; 
 прикључнице и фиксни изводи опште и посебне намене; 
 прикључнице и фиксни изводи за медицинске и технолошке потрошаче; 
 електромоторни развод за термотехничке и хидро системе; 
 аутоматска регулација; 
 заштита од струјног удара. 
д). ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРО  ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  
     МРЕЖА И СИСТЕМА: 

Пројектом I фазе предвидети “измене и допуне”  унутрашњих телекомуникационих  
инсталација (граница пројекта је објекат болнице, односно електро просторија 
телекомуникационих система са телефонским ормарићем у сутерену). Несметано пуштање 
у рад и коришћење дела објекта болнице који припада I фази (а касније и осталог дела 
објекта) ће бити могуће када Наручилац обезбеди снабдевање објекта приводном 
телефонском инсталацијом градског Телекома (није предмет овог пројекта) и то:  
 снимање и увид у постојеће стање инсталација ради прилагођавања I фази пројекта 
 телефонска инсталација; 
 инсталација структурног каблирања (пасивна рачунарска мрежа); 
 систем за аутоматску дојаву пожара; 
 систем болничке сигнализације; 
 систем интеркома; 
 систем контроле приступа; 
 систем дистрибуције тачног времена и информационих панела; 
 систем озвучења и позивања пацијената; 
 систем видео надзора; 
 инсталација регалних носача каблова. 
е). ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ: 

Пројектом I фазе предвидети “измене и допуне” унутрашњих инсталација водовода и 
канализације (граница пројекта је објекат болнице, односно постојећи водоводни и 
канализације шахтови одмах поред објекта.) Несметано пуштање у рад и коришћење дела 
објекта болнице који припада I фази (а касније и осталог дела објекта) ће бити могуће када 
Наручилац обезбеди спољну инсталацију водовода и канализације до шахтова поред 
објекта (није предмет овог пројекта) и то:  
 снимање и увид у постојеће стање инсталација ради прилагођавања I фази пројекта 
 Прилагођавање предмера и предрачуна фазној градњи 
 Усклађивање комплетног графичког дела пројекта са новонасталим околностима 

Напомена:У складу са чланом 70. Закона о јавним набавкама техничке спецификације 
представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне документације  у 
којима су предвиђене описане карактеристике добара, услуга или радова.  

М.П.                                 

                                                                                                  Потпис одговорног лица 
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 
 Овим упутством одређени су услови које понуђач мора да испуни да би могао да 

учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује испуњеност 
наведених услова. 

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава следеће услове, о чему, 
уз понуду доставља доказе: 

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

доказ: Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда 

2. да он или 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:  Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу. 

3. да му  није изречена мера забране обављања делатности , која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда, 

 
доказ: Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији. 

 
доказ: Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу.   

       5. да је регулисао ауторска права са пројектантима главног пројекта за пренамену 
зграде породилишта ( Основа пројект а.д. Београд)  

доказ: Изјава пројектаната главног пројекта за пренамену зграде породилишта којом 
потврђују да је понуђач регулисао ауторска права која исти имају у вези са главним 
пројектом за пренамену зграде породилишта. 

* У складу са чланом 74. став 2 Закона о јавним набавкама , одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни услове одређене тачкама 1. – 5. овог упутства, односно, сви понуђачи 
достављају изјаве. Уколико понуду подноси један понуђач може доставити једну изјаву 
којом доказује испуњеност услова од тачке 1 до тачке 4. 
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6.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу понуде који је оверен печатом 
наручиоца, са свим неопходним прилозима који представљају саставни део конкурсне 
документације. 
2. Понуда мора бити сачињена на српском језику, јасна, недвомислена, потписана и 
оверена од стране овлашћеног лица понуђача. 
3. Понуђачи су дужни да попуне све позиције у понуди, у противном понуда се неће 
узети у разматрање. 
4. Уз понуду понуђачи обавезно достављају: 

4.1 Општи подаци о понуђачу ( Образац бр. 2) 
4.2 Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико подносе 
заједничку понуду (образац бр. 3) 
4.3 Изјава понуђача да испуњава услове  (образац бр. 4) 
4.4 Изјава понуђача да подизвођачи испуњавају услове (Образац  бр. 5) 

            4.5. Попуњен и оверен образац Понуде ( Образац бр. 1) 
 4.6.Споразум групе понуђача,уколико подносе заједничку понуду (Образац бр. 6) 
         4.7. Попуњен и оверен модел уговора ( Образац бр. 7) 

4.8. Попуњен и оверен образац Динамике израде техничке документације   
(образац бр. 8) 

         4.9. Попуњен и оверен Лист плаћања (образац бр. 9) 
4.10. Образац трошкова припреме понуде, уколико је понуђач исте имао , ( 
Образац        бр. 10 ) 

         4.11. Изјаву о независној понуди ( Образац бр. 11) 
4.12. Изјаву пројектаната главног пројекта за пренамену зграде породилишта  
којом потврђују да је понуђач регулисао ауторска права која исти имају у вези са 
главним пројектом за пренамену зграде породилишта 
4.13. Изјаву понуђача којом потврђује под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине 
4.14. Средство финансијског обезбеђења као гаранцију за озбиљност понуде из 
тачке 23. овог упутства 

5. Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним 
понуђачем. Понуђач је дужан да попуни модел, овери печатом и парафира сваку 
страну, стави печат и потпис, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.  
6. Рок важења понуде је минимум 90 дана, од дана отварања понуде. 

                  7. Рок израде измена и допуна главног пројекта за пренамену зграде породилишта ради 
изградње I фазе је 15 дана од дана потписивања уговора.  
8. Место извршења: Општа болница  Пожаревац.  
9. Рок и начин плаћања: Понуђач у обрасцу понуде попуњава рок и начин плаћања. 
10. Цена дата у понуди мора бити изражена у динарима, и то укупна цена без пдв-а и 
укупна цена са пдв-ом. 
11. Наручилац задржава право да, по потреби, тражи од понуђача додатна објашњења 
која ће му помоћи при прегледу и упоређивању понуда. 
12. Уколико наручилац у року предвиђеном за достављање понуде измени или допуни 
конкурсну документацију, без одлагања и без накнаде, ће о томе обавестити понуђаче 
који су преузели конкурсну документацију. 
13. Понуђач може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације и 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуде. 
14. Понуда са варијантама није дозвољена. 
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15. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 
16. Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни услове из члана 75 став 1) до 4)  Закона о јавним набавкама, што доказује 
писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу. Додатни услов који се односи на регулисање ауторских права са 
пројектантом главног пројекта за пренамену зграде породилишта, сваки понуђач из 
групе понуђача мора да испуни за део набавке који је поверен том понуђачу. 
Услов из члана 75 став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. 
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи све 
податке из члана 81. став 4 Закона о јавним набавкама (образац споразума је део 
конкурсне документације). 
17. Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као 
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди 
наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе 
назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 
из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености 
услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће 
извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не 
прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из 
члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама понуђач може доказати 
испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
Подизвођач мора испунити услов у вези са регулисањем ауторских права са 
пројектантом главног пројекта за пренамену зграде породилишта, за део набавке који 
ће се извршити преко подизвођача. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора наручилац претрпeо знатну штету.   
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди. 
18. Наручилац задржава права да обустави поступак јавне набавке у складу са Законом 
о јавним набавкама 
19.  Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 2 дана од  дана јавног 
отварања понуда. 
20. Уговор са изабраним понуђачем биће закључен у року од  8 дана од дана протека 
рока за подношења захтева за заштиту права. 
21. Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података    
добијених у понуди;  
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3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, 
до отварања понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде.  
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из 
понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.  
22. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи            
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 
код понуђача односно његовог подизвођача.  
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 
понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
23. Понуђач је обавезан да уз понуду достави, или лично донесе на јавно отварање 
понуда, регистровану бланко сопствену меницу, као гаранцију за озбиљност понуде. 
Уз меницу, али обавезно као саставни део понуде уз сву осталу документацију која се 
доставља у запечаћеној коверти, мора бити достављено уредно попуњено и оверено 
менично писмо- овлашћење (у прилогу – страна 32 конкурсне документације), са 
назначеним номиналним износом од 5% (пет процената) од укупне вредности понуде, 
са обрачунатим ПДВ-ом, као и копија картона депонованих потписа, који је издат од 
стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном писму- овлашћењу. У случају 
промене лица овлашћеног за заступање, менично писмо- овлашћење остаје на снази. 
У случају губитка менице, приликом достављања исте поштом, Наручилац је 
ослобођен сваке одговорности. 
Након извршеног одабира најповољнијег понуђача (закључења уговора), меница ће 
бити враћена свим понуђачима који су учествовали у поступку. Изабраном Понуђачу, 
меница ће бити враћена пошто достави гаранцију за добро извршење посла. 
Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, уместо менице да 
достави неопозиву банкарску гаранцију на износ од 5% (пет процената) од укупне 
вредности понуде са обрачунатим ПДВ-ом. 
Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуде одустане од 
своје понуде, као и уколико одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци. 
У случају авансног плаћања, Понуђач је у обавези да приликом закључења уговора 
Наручиоцу достави заједно са предрачуном и одговарајуће средство финансијског 
обезбеђења аванса, на износ аванса са обрачунатим ПДВ-ом, и то: 
- регистровану бланко сопствену меницу. Уз меницу мора бити достављено и 
одговарајуће менично овлашћење на номинални износ аванса са обрачунатим ПДВ-ом, 
и са клаузулама „на први позив“ и „без протеста“, као и фотокопија картона 
депонованих потписа. Рок важења менице траје 10 (десет) дана дуже од правдања 
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целокупног износа уплаћеног аванса. У случају промене лица овлашћеног за 
заступање, менично овлашћење остаје на снази.     
Наручилац ће Пројектанту вратити достављено средство финансијског обезбеђења 
аванса, по извршеном правдању целокупног износа уплаћеног аванса. 
Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења 
аванса, у случају да Понуђач не оправда целокупан износ уплаћеног аванса у 
уговореном року. 
Понуђач се обавезује да на дан потписаног Уговора, Наручиоцу достави и одговарајуће 
средство финансијског обезбеђења, којим гарантује добро извршење посла и извршење 
посла у уговореном року, на износ од 10%  уговорене цене са обрачунатим ПДВ-ом, и 
то: 
- регистровану бланко сопствену меницу; уз меницу мора бити достављено и 
одговарајуће менично овлашћење на износ од 10% уговорене цене са обрачунатим пдв-
ом, и са клаузулама „на први позив“ и „без протеста“, као и фотокопија картона 
депонованих потписа; у случају промене лица овлашћеног за заступање, менично 
овлашћење остаје на снази. 
Понуђач може уз понуду, као гаранцију за добро извршење посла, уместо менице да 
достави неопозиву банкарску гаранцију на износ од 10% (десет процената) уговорене 
цене са обрачунатим ПДВ-ом. 
Рок важења средства обезбеђења из ове тачке тече од дана закључења уговора и траје 
10 (десет) дана дуже од дана извршеног плаћања. 
Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења, у 
случају да Понуђач не изврши све своје обавезе по основу Уговора, у случају да 
Понуђач само делимично изврши своје обавезе по основу Уговора, у случају да 
Понуђач доспе у доцњу. 
Наручилац ће Понуђачу вратити достављено средство финансијског обезбеђења, којим 
гарантује добро извршење посла, 10 дана након извршеног плаћања. 
Све бланко сопствене менице треба да буду са унетим пуним називом издаваоца 
менице, регистроване, оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за 
заступање. Менице морају бити без ознаке доспелости. Датум доспећа одредиће 
Наручилац. 
Све банкарске гаранције треба да буду издате у корист Опште болнице Пожаревац, 
плативе у року од 8 (осам) дана. 
24. Општа болница Пожаревац ће уговор о јавној набавци доделити применом 
критеријума „ најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним 
набавкама.  
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач 
чија понуда прва стигне код наручиоца. 
25. Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под 
кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.  
26. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).  
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Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. поднесе и пословно удружење.  
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисија а предаје наручиоцу.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико 
је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалифокационом поступку ако је 
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања.  
У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја 
рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке, а у случају јавне 
набавке мале вредности је пет дана од дана пријема одлуке.  
У случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда , рок 
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке о 
додели уговора 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, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Уколико 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.  
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.  
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају 
преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама или ако 
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 15.000,00 динара у поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке 
из члана 83. ЗЈН; 40.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда; 80.000,00 
уколико се захтев подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне 
набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 
80.000.000,00 динара; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор, ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 
динара. Број жиро рачуна је: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 
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50-016, сврха: Републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се 
односи, корисник: Буџет Републике Србије.  
27. Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока 
за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
28. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из 
конкурсне документације.  
У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.  
29. Општа болница Пожаревац ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу 
уговора по истеку рока од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права.  
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,  
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
30. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године.  
Доказ из става 1. овог члана може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о 
реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или 
испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације 
потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај 
надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, 
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ 
примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи 
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама.  
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из претходног става овог члана, 
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
31. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.  
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди.  
32. Сви документи поднети у понуди, изузев менице и меничног овлашћења, треба да 
буду повезани  у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити 
или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови 
или печат.  
Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и 
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означена на начин описан овим Упутством, Наручилац не преузима никакву 
одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.  
На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што 
омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи 
неблаговременом.  
Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном 
доставом на адресу:  
                                                  Општа болница Пожаревац, 

          Служба јавних набавки 

Пожаревац, ул. Братства јединства 135 

        са назнаком: 

Не отварати - Понуда за јавну набавку број: 18/2013 „Израда измена и допуна 
главног пројекта за пренамену зграде породилишта ради изградње I фазе“ 

 
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, до 10  часова. 
33. Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење 
понуда у току истог дана у 10,30 часова, у управној згради Опште болнице 
Пожаревац, ул. Братства јединства 135, 12000 Пожаревац 
Присутни представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово 
присуство.  
Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати 
Наручиоцу пуномоћје оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.   
34. Све додатне информације могу се добити на телефон 012/550-850 код особе за 
контакт Драгана Вељковића дипл.ецц и Велизара Пауновића дипл. инг. на тел. 
066/8693557. 
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                                                                                                                    Образац бр. 2 

7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача 

 

 

Адреса понуђача 

Место: 

Улица и број: 

Име и функција овлашћеног лица – 
законског заступника понуђача 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Број телефона 

 

 

Број телефакса 

 

Електронска адреса понуђача  

(е-маил) 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески идентификациони број 

 

Број рачуна понуђача и назив банке код 
које се рачун води 

 

Понуду дајем (заокружити а), б) или в) и навести захтеване податке): 

а) самостално 

б) са подизвођачем (навести назив и седиште подизвођача): 
1._______________________________ 2.__________________________________ 
3._______________________________________________ 

в) као заједничку понуду (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој 
понуди):1.________________________________________2._______________________________
__________________________________3.______________________________________________
__________________________________4.______________________________________________
                         

                                                                           М.П.                                 Овлашћено лице: 
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Образац бр. 3 

8. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

Назив понуђача 

 

 

 

 

Адреса понуђача 

 

Место: 

Улица и број: 

 

Име особе за контакт 

 

 

Број телефона 

 

 

Број телефакса 

 

 

Електронска адреса понуђача 

(е-маил) 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ) 

 

Датум: _________________________ 

Место: _________________________   

                                                                        мп           Потпис овлашћеног лица 
понуђача: 
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Образац бр. 4 

9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ   
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу одговорно лице 
понуђача__________________________________________________изјављује: 

 

1. Понуђач __________________________________ је регистрован код 
_____________________________________________________________________ 

2. Понуђачу_______________________________________ није изречена мера 
забране обављања делатности  која је на снази у време објављивања односно 
слања позива за подношење понуда, 

3. Понуђач и његов законски заступник _____________________________ није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре, 

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

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 

 

 
Потпис одговорног лица 
 

                                                           _____________________________________ 
            Читко исписано име и презиме и функција 
 
 

 

 

 

М.П. 

 

 
Напомена: Уколико има више учесника у заједничкој понуди потребно је овај образац 
ископирати и доставити за сваког учесника заједничке понуде 
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Образац бр. 5 
 

10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  ПОДИЗВОЂАЧИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ   
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу одговорно лице 
понуђача__________________________________________________изјављује: 

 

1. Подизвођач  ____________________________________________  је регистрован 
код 
___________________________________________________________________. 

2. Подизвођачу ______________________________________ није изречена мера 
забране обављања делатности  која је на снази у време објављивања односно 
слања позива за подношење понуда, 

3. Подизвођач односно његов законски заступник 
___________________________________ није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 

 
4. Подизвођач _______________________________________  је измирио доспеле 

порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 
 

 
     Потпис одговорног лица 
 

                                                         ____________________________________________ 
            
                                                                    Читко исписано име и презиме и функција 
 
 
 
 
Напомена: Уколико има више подизвођача потребно је овај образац ископирати и 
доставити за сваког подизвођача. 
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Образац бр. 6 

11. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 Овим споразумом група понуђача који су поднели понуду, међусобно и према 
наручиоцу, обавезују се на извршење јавне набавке на следећи начин: 

1. Носилац посла, односно подносилац понуде и заступник групе понуђача 
пред наручиоцем 
је:________________________________________________________________ 

2. У име групе понуђача уговор ће потписати 
_________________________________________________________________ 

3. Средство обезбеђења у име групе понуђача даће 
___________________________ 

4. Рачун за плаћање  издаће понуђач __________________________________ 

5. Рачун на који ће бити извршено плаћање је ___________________________  

6. Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 
су:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Овлашћена лица понуђача: 

1.Понуђач_____________________, овлашћено лице______________,потпис__________ 
2.Понуђач____________________, овлашћено лице______________, потпис__________ 

3.Понуђач____________________, овлашћено лице______________, потпис__________ 
4.Понуђач____________________, овлашћено лице______________, потпис__________ 
5.Понуђач____________________, овлашћено лице______________,потпис___________ 
 
Напомена: Потписе оверити печатом 
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  Образац бр. 7 

 
12. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ                                       ПРОЈЕКТАНТ 

                                                                                                          (ПОНУЂАЧ) 

Број:                                                                                    Број: 

 

УГОВОР О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА 
ПРЕНАМЕНУ ЗГРАДЕ ПОРОДИЛИШТА РАДИ ИЗГРАДЊЕ  I ФАЗЕ  

           Закључен између: 
 

1. Опште болнице Пожаревац из Пожаревца, ул. Братства Јединства 135, ПИБ 
107372295, матични број 1783485, рачун бр. 840-842661-62 који се води код Управе за 
јавна плаћања, кога заступа директор Прим. др Срећко Босић, као наручиоца (у даљем 
тексту: Наручилац)    
и 
2.____________________________ из ______________, ул. ______________________, 
ПИБ_________________, матични број ______________, рачун бр. 
____________________ који се води код ___________________________ банке, кога 
заступа директор ________________________________, као пројектанта (у даљем 
тексту: Пројектант) 
 

Уговорне стране споразумеле су се о следећем: 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Наручилац уступа, а Пројектант преузима обавезу, да за потребе Наручиоца изради 
комплетну документацију измена и допуна главног пројекта за пренамену зграде 
породилишта ради изградње I фазе, укупне површине од 2.229,15м2 (приземље 1.552,50 
м2, сутерен  676,65 м2), у свему према Понуди Пројектанта број____________од_________ 
године, што све заједно чини саставни део овог уговора. 
 
ЦЕНА 

Члан 2. 
Цена услуге из члана 1 овог уговора, без обрачунатог ПДВ-а, износи 
________________динара (словима:___________________________________________), а 
са обрачунатим ПДВ-ом ___________________динара (словима__________________). 
                                                                                                      
Уговорена цена је фиксна. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
У случају авансног плаћања Наручилац ће Пројектанту авансно уплатити ______% 
уговорене цене из члана 2 овог уговора (са обрачунатим ПДВ-ом). 
Пројектант је обавезан да у року од 8 (осам)  дана од дана закључења овог уговора 
Наручиоцу достави предрачун за износ аванса са обрачунатим ПДВ-ом и обавезним 
позивом на број понуде и Уговора, као и одговарајуће средство финансијског обезбеђења, 
у циљу обезбеђења аванса, на износ аванса, са обрачунатим ПДВ-ом, и то регистровану 
бланко сопствену меницу; меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним 
називом издаваоца менице, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом; 
датум доспећа одредиће Наручилац; уз меницу мора бити достављено и одговарајуће 
менично овлашћење на износ аванса са обрачунатим ПДВ-ом, и са клаузулама „на први 
позив“ и „без протеста“, као и фотокопија картона депонованих потписа; рок важења 
менице траје 10 (десет) дана дуже од правдања целокупног износа уплаћеног аванса; у 
случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
Наручилац ће Пројектанту уплатити аванс у року од 8 (осам) дана од дана достављања 
документације из претходног става. 
Пројектант је обавезан да, за вредност уплаћеног аванса, одмах изда авансни рачун са 
обавезним позивом на број понуде и Уговора. 

Пројектант се обавезује да оправда целокупно уплаћени аванс кроз I привремену 
ситуацију у року датом за израду I привремене ситуације. Рок за правдање аванса 
почиње да тече од дана уплате аванса.        
У случају да Пројектант не оправда уплаћени аванс у року из претходног става, дужан 
је да у року од 3 (три) календарска дана од дана подношења захтева, врати Наручиоцу 
износ аванса који није оправдао, са обрачунатом законском затезном. У супротном, 
Наручилац ће без посебне сагласности Пројектанта реализовати средство финансијског 
обезбеђења аванса из овог члана. 

Члан 4. 
Цену из члана 2. овог Уговора, Наручилац ће плаћати Пројектанту сукцесивно путем 
рачуна/ситуација, а у складу са Листом плаћања – Динамика плаћања (у даљем тексту: 
Лист плаћања), који је саставни део овог уговора, и то: 
-_________% по рачуну/I привременој ситуацији (којом се у случају авансног плаћања 
правда целокупан износ уплаћеног аванса са обрачунатим ПДВ-ом); 
- _________% по рачуну/II привременој ситуацији; 
-_________% по коначном рачуну/окончаној ситуацији. 
Наручилац ће извршити исплату по рачуну/ситуацији у року од 3 дана од дана 
достављања и овере истог од стране овлашћеног лица Наручиоца које је задужено за 
сарадњу са Пројектантом. 
Пројектант је испунио услов за испостављање рачуна/оверене ситуације када од стране 
надзорне службе Наручиоца добије сагласност да проценат ситуације коју испоставља 
одговара степену готовости пројекта. 
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Члан 5. 

 
Сва документа за плаћање која испостави Пројектант, морају бити заснована по моделу  
97 позива на број, а у складу са Одлуком о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“ бр. 57/2004 и 
82/2004). 
РОКОВИ ИЗВРШЕЊА 
 

Члан 6. 
 

Пројектант је у обавези да услугу из члана 1 овог уговора изврши у року од 
_______(словима:______________) календарских дана од дана потписивања уговора. 
Пројектант ће бити уведен у посао у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора 
и доставе потписаних пројектних задатака. 
 
ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА 

Члан 7. 
 

Пројектант се обавезује да услугу из члана 1 овог уговора, у целости изврши савесно и 
квалитетно, у складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013 – одлука 
УС) и осталим важећим прописима о изради техничке документације, сагласно 
правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима. 
Пројектант се обавезује да Наручиоцу у уговореном року достави један радни 
примерак главног пројекта ради добијања његове сагласности и сагласности техничке 
контроле. Након добијања сагласности од стране Наручиоца на израђену техничку 
документацију, Пројектант ће Наручиоцу у року од 3 (три) дана доставити 6 (шест) 
примерака предметне техничке документације измена и допуна главног пројекта за 
пренамену зграде породилишта ради изградње I фазе. 
Техничка документација мора да буде урађена у свему према конкурсној 
документацији Наручиоца. Предметну техничку документацију Пројектант је обавезан 
да достави Наручиоцу урађену на папиру и у електронској форми на компакт диску (у 
EXCEL-у, Цртеже у AutoCad –у формата dwg, остало у Word-u или PDF-u). 
Пројектант се, такође, обавезује да отклони све евентуалне примедбе на техничку 
документацију дате од стране Наручиоца, надлежних институција,  Сектора за 
ванредне ситуације МУП-а Србије, ЈП „Топлификација“ Пожаревац и вршиоца 
техничке контроле.  
 

Члан 8. 
 

Пројектант је у обавези да, на дан достављања закљученог Уговора, Наручиоцу 
достави и одговарајуће средство финансијског обезбеђења као гаранцију за добро 
извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% уговорене цене 
из члана 2 Уговора, са обрачунатим ПДВ-ом, и то: 
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- регистровану бланко сопствену меницу; меница мора бити без ознаке 
доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице, потписана од стране 
овлашћеног лица и оверена печатом; датум доспећа одредиће Наручилац; уз 
меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење на износ од 
10% уговорене цене из члана 2 Уговора, са обрачунатим ПДВ-ом, и са 
клаузулама „на први позив“ и „без протеста“, као и фотокопија картона 
депонованих потписа; у случају промене лица овлашћеног за заступање, 
менично овлашћење остаје на снази.  

Рок важења средства обезбеђења из претходног става овог члана тече од дана 
закључења уговора и траје 10 (десет) дана дуже од дана исплате по коначном 
рачуну/окончаној ситуацији. 
Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења, 
из става 1 овог члана, у следећим случајевима: 
-у случају да Пројектант не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, 
-у случају да Пројектант само делимично изврши своје обавезе по основу овог уговора,                                                                                                               
-у случају да Пројектант доспе у доцњу. 
Наручилац ће Пројектанту вратити средство финансијског обезбеђења из става 1 овог 
члана након извршене исплате по коначном рачуну/окончаној ситуацији. 

Члан 9. 
Пре почетка израде техничке документације, Пројектант се обавезује да решењем 
одреди одговорна лица за израду техничке документације и то: 
        -______________,___________________, број лиценце_____________________;       
        -______________,___________________, број лиценце_____________________;       
        -______________,___________________, број лиценце_____________________; 
        -______________,___________________, број лиценце_____________________;       
        -______________,___________________, број лиценце_____________________;  
        -______________,___________________, број лиценце_____________________;       
 
Решење из претходног става, Пројектант ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) 
дана од дана доношења. 
За сваку промену одговорног лица за израду техничке документације, Пројектант мора 
тражити сагласност Наручиоца. 
Одговорно лице за израду техничке документације дужно је да сарађује са лицима која 
је Наручилац одредио за сарадњу са Пројектантом.  
 

Члан 10 
Пројектант ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________ и то део који се односи на 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Члан 11. 
Пројектант не може у своје име и за свој рачун услугу у целини или појединачне 
делове услуге из члана 1 овог уговора поверити на израду трећим лицима. 
Уколико Пројектант поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све 
законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право 
накнаде штете према Пројектанту. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 12. 
Наручилац је дужан да: 
-Пројектанту омогући несметани приступ локацији предвиђеној за изградњу објекта из 
члана 1 овог уговора ради увида у постојеће стање; 
- Пројектанту достави потписане Пројектне задатке; 
-у поступку израде предметне техничке документације преко лица одређених за 
сарадњу координира рад са Пројектантом; 
-израђену предметну техничку документацију прегледа и да о њеним евентуалним 
недостацима без одлагања обавести Пројектанта; 
- прибавља све потребне услове и сагласности од надлежних институција, комуналних 
кућа и органа и сноси плаћање свих такси и других трошкова потребних за 
прибављање тих услова и сагласности, као и Одобрење за изградњу и Пријаве почетка 
извођења радова; 
-изврши плаћање Пројектанту према одредбама овог уговора. 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
 

Уколико Пројектант својом кривицом не заврши уговорену услугу из члана 1 Уговора, 
у року из члана 6 Уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на 
име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од цене услуге из члана 2 Уговора. 
Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 5% (пет 
процената) од цене услуге из члана 2 Уговора. 
 

Члан 14. 
Уколико израђена техничка документација из члана 1 овог уговора садржи недостатке 
због којих се мора исправити, Пројектант је дужан да недостатке отклони у датом року. 
Ако Пројектант не отклони недостатке у датом року, Наручилац може да раскине 
Уговор и да оствари право на повраћај свих исплата Пројектанту по овом уговору, уз 
обрачун законске затезне камате. 
 
ВИША СИЛА 
 

Члан 15. 
У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза 
из овог уговора за време док такво стање траје. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 16. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са 
одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област. 
 

Члан 17. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорна стране ће решавати 
споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати 
надлежни суд у Пожаревцу. 

Члан 18. 
Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране. 
 

Члан 19. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 
4 (четири) примерка, а Пројектант 2 (два) примерка. 
 
 
         НАРУЧИЛАЦ                                                                     ПРОЈЕКТАНТ 
Општа болница  Пожаревац                                         __________________________ 
__________________________                                                          Директор   
            Директор  
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13. ДИНАМИКА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Поз. Опис позиције Рок 

I Дефинисање коначних 
пројектних задатака I 
фазе, намена и 
површина просторија 
потребних за израду 
измена и допуна „а-г“ 
пројекта и неопходних 
подлога за израду 
инсталатерских 
пројеката 

 

II Израда главних „а-г“ 
пројеката и главних 
пројеката унутрашњих 
инсталација 

 

 УКУПНО:  

 

 

 

 

М.П. 

                        

 

 

                                                                            Понуђач: 

                     ___________________________________ 
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14. ЛИСТ ПЛАЋАЊА 
ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА ПРЕМА ПЛАНИРАНОЈ ДИНАМИЦИ  

ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

Цена израде целокупне техничке документације-  
укупан износ (без ПДВ-а) : ____________________динара. 
 
Укупан рок за израду техничке документације __________________ календарских дана. 
 
Наручилац ће за израду техничке документације извршити плаћање на следећи 
начин: 

- _____________ % АВАНС 
 
- _____________ % ПО РАЧУНУ / I ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ 
(у % исказано фактурисано извршење услуге, уз одбитак целокупног износа 
авансне уплате). 
Пројектант стиче право да испостави рачун/I привремену ситуацију када обезбеди 
сагласност надзорног органа да тражени износ одговара извршеном степену 
готовости пројекта. 
-_______________% ПО КОНАЧНОМ РАЧУНУ/ОКОНЧАНОЈ СИТУАЦИЈИ 
(у % исказано фактурисано извршење услуге умањено за целокупни износ 
уплаћеног аванса и уплате по рачуну/I привременој ситуацији. Уплата по коначном 
рачуну/окончаној ситуацији не може бити мања од 5% уговорене цене.) 
Пројектант стиче право да испостави коначни рачун/окончану ситуацију након 
давања сагласности од стране наручиоца на главне пројекте и предаје 6 оверених 
примерака главних пројеката на папиру и у електронској форми (CD rom-u). 
 
Напомена: укупан збир свих исказаних % треба да износи 100. 
 
 
 
     Датум                                                                          Понуђач 
____________                                                            _______________ 
 

 

М.П. 
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15. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

рб. Врста трошкова Износ 

   

   

   

   

   

   

   

УКУПНО :  

 

 Потпис одговорног лица 
 
_______________________ 

            
                                                                  Читко исписано име и презиме и функција 
 

НАПОМЕНА. Овај образац попуњавају понуђачи који су имали трошкове припреме 
понуде  
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16. ИЗЈАВA О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 
______________________________________________изјављује да је понуда поднета 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима  

 

Потпис одговорног лица 
 
_______________________ 

            
                                                                  Читко исписано име и презиме и функција 
                                                
                                                                   _____________________________________ 
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ДУЖНИК: ______________________________________________________________ 
СЕДИШТЕ: _____________________________________________________________ 
МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________________________________________ 
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПИБ:____________________________ 
ТЕКУЋИ РАЧУН:_______________________________________________________ 
КОД БАНКЕ:____________________________________________________________ 

 
На основу Закона о меници ( “Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. Лист СФРЈ” 
бр. 16/65,54/70 и 57/89 и “Сл. Лист СРЈ” бр. 46/96 ), издајемо: 
  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
        ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ  

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде  
У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих 
ознака:  
/ / / / / / / / / ; ,  
(словна )( н у м е р и ч к а )  
у складу са условима за учешће у јавној набавци:  
 

ЈНМВ 18/2013 – Израда измена и допуна главног пројекта за пренамену зграде 
породилишта ради изградње I фазе 

 
Овлашћујемо ОПШТУ БОЛНИЦУ ПОЖАРЕВАЦ као НАРУЧИОЦА у поступку 
напред наведене јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од 
______________________ динара, словима:( 
______________________________________ )  
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :  
Текући рачун бр. ___________________________________________________________  
Код: ______________________________________________________________________  
Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Општој болници 
Пожаревац на рачун 840-842661-62 код Управе за јавна плаћања. 
 
Услови меничне обавезе:  
1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од 
стране Понуђача у формулару понуде ( Образац бр.3 конкурсне документације) 
2. Ако ПОНУЂАЧ , пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода 
њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не 
обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према члану 
30. Закона о јавним набавкама.  
 
Место и датум  
и овера понуђача: 

 Потпис овлашћеног лица  


	7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	8. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ
	Образац бр. 5
	10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  ПОДИЗВОЂАЧИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ

