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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 1/2019, бр. одлуке 362/2019 и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број 1/2019, број решења 362/2019-1, 
припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – извођење радова на уградњи 

инсталације централног грејања 
 

ЈН бр. 1/2019  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II 
 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис радова. 

4.  

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

6.  

IV 
 

Критеријуми за доделу уговора 12.  

V Обрасци који чине саставни део понуде 13. 

VI Модел уговора 35.  

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 42. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ШОМОВ „Барток Бела“ Ада 
Адреса: Трг Ослобођења 3 а, 24430 Ада 
Интернет страница: www.msbartok.edu.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 1/2019 су радови – извођење радова на уградњи 
инсталације централног грејања. 
 
Назив и  ознака из општег речника набавке :  

- 45251250 – радови на изградњи постројења за централно грејање. 
 

 

4. Партије 
Јавна набавка мале вредности није обликована по партијама. 
 

5. Циљ поступка 
 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 

 
7. Контакт особа 

 
Лице за контакт : Арпад Кош службеник за јавне набавке 
Контакт телефон: 024/852-106 
Телефакс: 024/853-342   
Е-mail : karpi@ada.org.rs 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msbartok.edu.rs/
mailto:karpi@ada.org.rs
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА. 

 
 
Извођење радова на уградњи инсталације централног грејања подразумева 
инсталацију централног грејања и унутрашњу гасну инсталацију у згради 
наручиоцу у Ади, на адреси Трг ослобођења 3а. Зграда се састоји од два нивоа: 
приземља и спрата. 
Наручилац већ има прикључак са уличне цевне мреже  и на крају прикључка је 
монтирана мерна регулациона станица која служи за регулацију притиска. 
Излазни притисак је 22 mbar. Од мерне регулационе станице до потрошача 
гасовод треба водити надземно, развод гаса је од бакарнх цеви SRPS EN 
1057:2014. Испред потрошача потребно је поставити кугласту славину за 
могучност искључења исте. 
Потребно је уградити панел радијаторе. Траса челичног (или Alupex или Cu) 
обезбеђује самокомпензацију. Хоризонтални цевовод је вођен испод плафона. 
Након извршене монтаже радијатора и цевовода инсталацију треба испитати са 
водом на притисак од 2,5 bar. За време пробе не сме бити никаквог цурења ни 
влажења на спојевима цевовода, арматура и грејних тела. Поред прегледа свих 
спојева, треба извршити контролу и са манометром. Након извршене хладне, 
урадити топлу пробу и офарбати цевоводе.  
При вршењу монтаже и припреме градилишта строго водити рачуна о HTZ 
прописима. 
За унутрашње радове могу  се  употребљавати  челичне  цеви  према  SRPS 
EN-10216-1  и  челични цевни лукови за  заваривање  SRPS EN 10253-4,  ПЕ Ø 
32x3  (ПЕ Ø 5x3)  mm  и  бакарне  цеви  које  испуњавају  услове  према  SRPS 
EN 1057:2014  са   најмањом   дебљином   зида  1  mm   за  Cu  цеви  до Ø 22  и  
1.5  mm  за  цеви  од  Ø 22  до  Ø 42.  Извођач  се  обавезује,  да  изведе  
инсталацију  у складу са важећим прописима о изградњи инвестиционих 
објеката. 
Одступање од пројекта дозвољено је једино уз предходну писмену сагласност 
наручиоца. 
Извођач је дужан да угради материјал првокласног квалитета, те да одговара 
важећим прописима и стандардима. 
 

Prečnik cevi Rastojanje oslonaca (m) Udaljenost od zida (mm) 

Čelik Cu Čelik Cu Čelik C
u 

ğ 21,3 x 2,6 15 X 1 2.5 1 40 15  

ğ 26,9 x 2,9 18x1 - 22x1 2.7 1,5-2 50 20 

ğ 33,7 x 3,2 22x1-28x1,5 3 2 80 25 

ğ 42,1 x 3,2 
 

3 
 80  

 
Главну разводну мрежу треба положити са падом од  2  до  5  промила  у  
правцу  потрошача.  Хоризонтална разводна мрежа мора да буде  изведена  
тако,  да  цеви  имају  могућност  растезања  при  загревању  и  хлађењу,  а  да 
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при томе не дође до повијања цеви, кидања прикључака, веза и оштећења др. 
елемената инсталације. 
Заваривање  цевовода  може  обављати  само  атестирани  вариоц  за  такве  
врсте  инсталације.  Спајање  гасних цеви врши се заваривањем а запорних 
органа помоћу навоја. Холандерска спојница  може  се  користити  само  за 
прикључење гасних трошила а не за међусобно спајање цеви. 
Спојна  места  изводе  се  изван  зида.  Заптивање  навојних  спојева  се  врши  
тефлоном. Као заштита од корозије може се користити за подземне гасне 
инсталације изолација на бази битуменске  смоле, или изолација са 
термопластичним материјалом. 
За надземне гасне  инсталације  користи  се  темељни  премаз  основном  
бојом  и  два  премаза  жутом  бојом. На таванском делу и у подруму гасоводе 
треба офарбати ватроотпорним премазом (Koroplan(MC), Vales M(C) или 
слично). Поред дрвене конструкције гасну инсталацију треба топлотно 
изоловати. Инсталацију гаса  треба ефикасно уземљити. 
Пре  пуштања  у  погон  гасне  инсталације,  надлежна  установа  треба  да  
изда   потврду   о  ваљаности димњака за прикључење гасног потрошача. 
Испитивање гасне инсталације за радни притисак до 100 mbara врши се 
предходним  испитивањени  од  1  bara  и главним  испитивањем  од  110  mbara  
са  ваздухом  или  инертним  гасом  па  након  изједначавања  температуре  
испитни  притисак не сме да се смањи за време од 10 мин. 
За прикључивање трошила треба применити чврсте или еластичне водове. 
Након испитивања целокупну инсталацију  треба  добро  очистити  
продувавањем  и  тек  после тога спојити са KMRS. 
Након пуштања гаса у инсталацију треба све прикључене гасне уређаје  
нарегулисати  на  њихово називно оптерећење према упутству произвођача. 
Бакарне цеви могу да се спајају само фитинзима и то са тврдим лемљењем 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона и то: 

 

Р.бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 

 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 

 

Правна лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 

Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани   

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 

није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 

више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих.  
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Предузетници и физичка лица достављају: 

1) 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). 

 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 

3.  
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 

 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке 

или  издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 

потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа 

локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних 

прихода за огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу 

доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

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 (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 

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

животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да 

буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно 

потписати и печатом оверити наведену Изјаву  
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 
Закона,  и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 

претходне 3 (три) обрачунске године (2016,2017,2018) остварио пословни 

приход у минималном износу од 5.000.000,00 динара. 

- Да у предходне три 3(три) обрачунске године (2016,2017,2018) и није имао 

блокаду на својим текућим рачунима. 

Доказ 

 

-Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 

Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке 

понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 

обрачунске године (2016,2017,2018) Уколико у образцу БОН-ЈН нису 

доступни подаци за 2018. годину, понуђач је у обавези да достави биланс 

стања и биланс успеха за 2018. годину. 

 

-Потврда Народне банке Србије – Одсек за принудну наплату, за период од 

предходне три године. 

2. 

- Да је Понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018) 

реализивао најмање два Уговора предмета уградње гасне инсталације 

централног грејања,   и то у минималном износу од 4.000.000,00 динара без 

обрачунатог ПДВ-а.  

Да је Понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018) 

реализивао најмање једног уговора у укупној вредности од најмање 

2.000.000,00 динара без пореза на додату вредност,  а који се односе на 

уградње гасне инсталације централног грејања  

Доказ 

 

- Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача 

Образац Референтне листе, који је дат у Конкурсној документацији 

- Фотокопије рачуна/окончане ситуације 

-Фотокопија уговора 

 

3. 

Најмање 1 дипломираног инжењера машинства са важећом лиценцом 

бр.430одговорног  извођача радова термотехнике,  

термоенергетике,  процесне и гасне технике и то у радном 

односу или ангажованoг уговором о привремено повременим пословима 

или уговором о делу односно у складу са Законом о раду. 

Доказ 

 

Важећа и одговарајућа лична лиценца 430 за дипломираног инжењера 

машинства. 

Докази о радном статусу носиоца лиценце код понуђача: уколико је у 

радном односу доставити М образац, уколико обавља рад ван радог односа 

доставити копију уговора о обављању привремених и повремених послова 

или уговор о допунском раду на извођењу радова који су предмет ове јавне 

набавке. Рок важности наведених уговора мора бити дужи 15 (петнаест) 

дана од рока предвиђеног за реализацију предметне јавне набавке. 

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  
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1. Уговор о привременим и повременим пословима; 

2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 

3. Уговор о допунском раду. 

 

 
 

 

 

 

ТАБЕЛА ЗА  РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТЕ – ТАБЕЛА БР.1 

 

Ред. 

Бр.  

Назив и седиште 

Научиоца 

Година 

реализације 

уговора 

Рок 

извођење 

радова
 

Вредност изведених радова без 

пдв-а 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6. Укупно  

 

 

 

 

 

Обавезно попунити и приложити  понуди 

Уз табелу се достављају горе наведени докази 

По потреби образац се може копирати. 

 

 

 

Место и датум: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Подносилац понуде 
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3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних и услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве  
(образац изјаве понуђача дат је у поглављу V конкурсне документације), којом 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1 тачка 1,2 и 4  
Закона о ЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. Став 4. Закона, наручилац  пре 
доношења одлуке о додели уговора може од понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија да затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, 
а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  
Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да 
од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог 
понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки тог 
наручиоца. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 3) Закона, а Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона. 
  
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, али у конкурсној документацији треба да наведе интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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. 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ( ''Сл. Гласник РС'', бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015). Понуђач као доказ о испуњености услова прописаних 
Чл. 75. доставља „ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА“ дату под пуном 
моралном, матерјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве чини саставни 
део конкурсне документације. 
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова. 

 
Наручилац нарочито проверава испуњење обавеза које произилазе из важећих прописа 
заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 
забрану обављања делтности која је на снази у време подношења понуда и може од 
понуђача захтевати достављање одговарајућих доказа. 
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач 
доказује достављањем следећих доказа : 

.Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 

претходне 3 (три) обрачунске године (2016,2017,2018) остварио пословни 

приход у минималном износу од 5.000.000,00 динара. 

- Да у предходне три 3(три) обрачунске године (2016,2017,2018) и није имао 

блокаду на својим текућим рачунима. 

Доказ 

 

-Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 

Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке 

понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 

обрачунске године (2016,2017,2018) Уколико у образцу БОН-ЈН нису 

доступни подаци за 2018. годину, понуђач је у обавези да достави биланс 

стања и биланс успеха за 2018. годину. 

-Потврда Народне банке Србије – Одсек за принудну наплату, за период од 

предходне три године. 

2. 

- Да је Понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018) 

реализивао најмање два Уговора предмета уградње гасне инсталације 

централног грејања,   и то у минималном износу од 4.000.000,00 динара без 

обрачунатог ПДВ-а.  

Да је Понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018) 

реализивао најмање једног уговора у укупној вредности од најмање 

2.000.000,00 динара без пореза на додату вредност,  а који се односе на 

уградње гасне инсталације централног грејања  

Доказ 

 

- Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача 

Образац Референтне листе, који је дат у Конкурсној документацији 

- Фотокопије рачуна/окончане ситуације 

-Фотокопија уговора 

3. 

Најмање 1 дипломираног инжењера машинства са важећом лиценцом 

бр.430одговорног  извођача радова термотехнике,  

термоенергетике,  процесне и гасне технике и то у радном 

односу или ангажованoг уговором о привремено повременим пословима 

или уговором о делу односно у складу са Законом о раду. 

Доказ 

 

Важећа и одговарајућа лична лиценца 430 за дипломираног инжењера 

машинства. 

Докази о радном статусу носиоца лиценце код понуђача: уколико је у 

радном односу доставити М образац, уколико обавља рад ван радог односа 

доставити копију уговора о обављању привремених и повремених послова 

или уговор о допунском раду на извођењу радова који су предмет ове јавне 

набавке. Рок важности наведених уговора мора бити дужи 15 (петнаест) 

дана од рока предвиђеног за реализацију предметне јавне набавке. 

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 

2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 

3. Уговор о допунском раду. 

 

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
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1. Критеријум за доделу уговора:  

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“ из табеле бр.2- збирна 
рекапитулација. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 
укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 
 

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  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење 
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 
докумeнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6). 

7) Образац референтне листе наручиоца/купца о изведеним радовима 
(Образац 7), 

8) Образац изјаве понуђача о извршеном обилазку локације и увиду у 
пројектну техничку документацију (Образац 8) 

9) Образац референтне листе наручиоца/купца о изведеним 
радовима(Образац 9), 

10) Менично овлашћење писмо за озбиљност понуде ѕа корисника бланко, 
соло менице (Образац 10), 

11) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла 

12) Модел уговора; 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале 
вредности извођење радова на уградњи инсталације централног грејања, број 
1/2019  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – извођење радова на уградњи инсталације 
централног грејања  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а из табеле бр.2 
 

динара 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом из табеле бр.2 

динара 

 
Рок и начин плаћања 
 

45 дана 

 
Рок важења понуде мин.30 дана 
 

дана 

Рок извођења радова 
(Максимални рок извођења радова не може 
бити дужи 30 радних дана рачунајући од 
увођења извођача у посао) 

                                         

радних дана 

Гарантни период  
(За изведене радове: минимум гарантни рок 
за изведене радове износи две године (24 
месеца) рачунајући од дана примопредаје 
радова  

                           месеца 

 
Место и начин испоруке 
 

 

Аванс  НЕМА 
 

 

 

Датум                    Понуђач 
     

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
A-UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA Muzička škola ADA-I.sprat: 

r.br. opis j.mera kom j.cena 
bez pdv 

ukupno 
bez pdv 

1 Isporuka i montaža bakarne cevi 
JUS C.D5.502 ili čeličnih bešavnih 
cevi po SRPS EN 1057:2014. 
CuØ15x1 

m 0 
  

Cu Ø18x1 m 1 
  

Cu Ø22x1 m 24 
  

2 čišćenje i farbanje cevi i na žutu 
boju 

m² 2 
  

3 radna snaga postavljane gasne 
instal. 

kompl 1 
  

4 Isporuka i montaža cevnog kolena i 
fitinzi Cu Ø22x1 kom 20 

  

5 Isporuka i montaža kuglaste 
slavine  za gas SRPS M.C5.451 
NO15: 

kom 1 
  

6 NO20 kom 2 
  

7 NO25 kom 0 
  

8 Pomoćni potrošni materijal 35% od 
stavke 1 % 0,35 

  

9 Probijanje zida i meĎuspratne 
konstrukcije za prolaz cevi sa 
ugraĎivanjem zaštitne cevi 

kom 1 
  

10 Isporuka materijala i izrada uzemljenja sa cevi Fe Zn 050/3000 
zemnim uvodnikom i spajanjem na cevovod. Pozicija obuhvata i 
merenje otpora uzemljenja i Atest  

11 Ispitivanje instalacije i predaja investitoru na korišćenje sa 
potrebnim atestima i zapisnicima. (paušalno) 

 

12 Izvedeno stanje-tehnička dokumentacija  

A SVEGA  (SAMO INSTALACIJA)  

B gasni kotao+povezivanje grejanja (rekonstrukcija)  

13 Priključenje kotla na sanitarnu vodu i odvod  kondenzacione vode, 
sa materijalom i postavljanje slavine sa 2 priključka (topla i hladna 
voda) komada 2 (jednu u čajnu kuhinju drugi u WC) 

 

14 Dimovodne cevi horizontalni (1x90, 1xzavršetak)  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр1/2019  19/ 53 

  

 

15 
Fleksibilni priključak gasnih ureĎaja 

na zemni gas-holenderska                                                                                                          
SRPS M.E3.535 

TIP "A" 1 
  

16 TIP "B" 0 
  

17 TIP "C13" 1 
  

18 Nabavka i montaža kondenzacionog kombinovanog gasnog kotla 
BAXI LUNA DUO-TEC HT 40GA  34,9kW (41kW)-ili drugi sa sličnim 
karakteristikama (vxšxd-760 x 450 x 345) 41 kg 

 

19 Isporuka i montaža odvajača nečistoće  

20 automatski odzračni ventil kom 0 
  

21 Priključenje kotla na sistem centralnog grejanja sa materijalom  

22 puštanje u pogon  i izdavanje garancije za gasni kotao   

23 Nabavka i montaža sobnog 
termostata 

obični 1 
  

24 programirani 0 
  

B SVEGA (DODATNI RADOVI):  

 SVEGA A+B  
UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA –I  SPRAT 

 

 PDV20%  

 UKUPNO INVESTICIJA SA PDV:  

  

  

A-UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA Muzička škola Ada-prizemlje: 

r.br. opis j.mera kom j.cena 
bez pdv 

ukupno 
bez pdv 

1 Isporuka i montaža bakarne cevi 
JUS C.D5.502 ili čeličnih bešavnih 
cevi po SRPS EN 1057:2014. 
CuØ15x1 

m 0 
  

Cu Ø18x1 m 0 
  

Cu Ø22x1 m 14 
  

2 čišćenje i farbanje cevi i na žutu 
boju 

m² 1 
  

3 radna snaga postavljane gasne 
instal. 

kompl 1 
  

4 Isporuka i montaža cevnog kolena i 
fitinzi Cu Ø22x1 kom 16 

  

5 Isporuka i montaža kuglaste slavine  
za gas SRPS M.C5.451 NO15: kom 0 

  

6 NO20 kom 2 
  

7 NO25 kom 0 
  

8 Pomoćni potrošni materijal 35% od 
stavke 1 % 0,35 
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9 Probijanje zida i meĎuspratne 
konstrukcije za prolaz cevi sa 
ugraĎivanjem zaštitne cevi 

kom 1 
  

10 Isporuka materijala i izrada uzemljenja sa cevi Fe Zn 050/3000 
zemnim uvodnikom i spajanjem na cevovod. Pozicija obuhvata i 
merenje otpora uzemljenja i Atest  

11 Ispitivanje instalacije i predaja investitoru na korišćenje sa potrebnim 
atestima i zapisnicima. (paušalno) 

 

12 Izvedeno stanje-tehnička dokumentacija  

A SVEGA  (SAMO INSTALACIJA)  

B gasni kotao+povezivanje grejanja (rekonstrukcija)   

13 odvod  kondenzacione vode, sa materijalom i postavljanje slavine sa 
2 priključka (topla i hladna voda) komada 1 u prosotoriju gde je i 
kotao 

 

14 Dimovodne cevi horizontalni (1x90, 3x1m produžetak, 1xzavršetak)  

15 
Fleksibilni priključak gasnih ureĎaja 

na zemni gas-holenderska                                                                                                          
SRPS M.E3.535 

TIP "A" 0 
  

16 TIP "B" 0 
  

17 TIP "C13" 1 
  

18 Nabavka i montaža kondenzacionog kombinovanog gasnog kotla 
BAXI LUNA DUO-TEC HT 40GA  34,9kW (41kW)-ili drugi sa sličnim 
karakteristikama (vxšxd-760 x 450 x 345) 41 kg 

 

19 Isporuka i montaža odvajača nečistoće  

20 automatski odzračni ventil kom 0 
  

21 Priključenje kotla na sistem centralnog grejanja sa materijalom  

22 puštanje u pogon  i izdavanje garancije za gasni kotao   

23 Nabavka i montaža sobnog 
termostata 

obični 1 
  

24 programirani 0 
  

B SVEGA (DODATNI RADOVI):  

 SVEGA A+B  
UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA -PRIZEMLJE 

 

 PDV20%  

 UKUPNO INVESTICIJA SA PDV:  

 
Br. opis radova-Muzička škola ADA 

prizemlje 

količina jed. 

mera 

jed. cena cena bez pdv 

(kol.*jed.cena) 

  Mašinsko montažni radovi-

CENTRALNO GREJANJE 

        

  NAPOMENA:       

  Podrazumeva se nabavka, 

transport, montaža, ispitivanje 
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kvaliteta radova i materijala, 

puštanje u rad. Kompletna 

instalacija ispituje se na čvrstoću i 

nepropusnost. 

1 Nabavka i montaža čeličnih cevi 

sa DIN 1615,DIN 1626/EN 

10254-1,DIN 2458, RN 10220 

dimenzija ø21,3x2,9 (NO15) 

152 m   

ø26,9x2,9 28 m   

ø33,7x2,9 66 m   

2 fitinzi za stavku 1 0,35 %   

3 panel radijatori IMAS ili druge sa 

sličnim karakteristikama    TIP33 

500/1200 

kom 4   

TIP 33 600/1200 kom 4   

TIP 33 600/1400 kom 4   

TIP 33 900/1000 kom 6   

TIP 33 900/1200 kom 2   

TIP 11 600/600 kom 1   

CEVASTI 500/750 kom 1   

4 kompaktna konzola H600 kom 22   

5 radijatorski ventil sa 

termostatskom glavom NO 15 

kom 22   

6 duploregulacioni radijatorski 

ventili  NO 15 sa termo glavom 

kom 22   

7 radijatorski navijci za regulaciju:  

NO 15 

kom 22   

8 radijatorski reduktori   NO 15  kom 22   

9 radijatorski čepovi sa zaptivačima 

NO 32 

kom 22   

10 odzračni ventili za radijatore odn. 

vertikale obične NO 10 

kom 22   

11 automatski odzračni ventili 1/2" kom 2   

12 ekspanzioni sud od 35 litara kom 1   

13 izrada podstanice od kotla sa Cu 

cevima prema crtežu sa svim 

potrebnim elementima 

kompl 1   

14 Izrada duplih veza za grejna tela 

radna snaga+materijal 

kom 22   

15 kuglasti ventil NO20 kom 2   

16 kuglasti ventil NO25 kom 4   

17 2xtermomanometar (0-6 bar i 0-

120C) 

kom 2   

18 Hladna proba instalacije na 

pritisak prema opštim uslovima 

projekta 

paušalno 1   

19 Topla proba instalacije sa 

naregulisanjem svih ventila 

paušalno 1   
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instalacije i ventila u podstanici 

20 Pripremi - završni radovi, 

transport materijala, izdavanje 

atesta za otpremu i uputstvo za 

rukovanje 

paušalno 1   

  UKUPNO - CENTRALNO GREJANJE- PRIZEMLJE 

   

 

    PDV 20%  

    UKUPNO:  

 
Br. opis radova-Muzička škola Ada, 

I.sprat 

količina jed. 

mera 

jed. cena 

bez pdv 

cena bez pdv 

(kol.*jed.cena) 

  A.Mašinsko montažni radovi-

CENTRALNO GREJANJE 

        

  NAPOMENA:       

  Podrazumeva se nabavka, transport, 

montaža, ispitivanje kvaliteta radova i 

materijala, puštanje u rad. Kompletna 

instalacija ispituje se na čvrstoću i 

nepropusnost. 

        

1 Nabavka i montaža čeličnih cevi sa DIN 

1615,DIN 1626/EN 10254-1,DIN 2458, 

RN 10220 dimenzija ø21,3x2,9 (NO15) 

64 m   

ø26,9x2,9 64 m   

ø33,7x2,9 56 m   

2 fitinzi za stavku 1 0,35 %   

3 panel radijatori IMAS ili druge sa 

sličnim karakteristikama    TIP22 

600/600 

kom 1   

TIP 22 600/1000 kom 12   

TIP 22 600/1200 kom 7   

TIP 22 600/1400 kom 7   

4 kompaktna konzola H600 kom 27   

5 radijatorski ventil sa termostatskom 

glavom NO 15 

kom 27   

6 duploregulacioni radijatorski ventili  

NO 15 sa termo glavom 

kom 27   

7 radijatorski navijci za regulaciju:  NO 

15 

kom 27   

8 radijatorski reduktori   NO 15  kom 27   

9 radijatorski čepovi sa zaptivačima NO 

32 

kom 0   

10 odzračni ventili za radijatore odn. 

vertikale obične NO 10 

kom 27   

11 automatski odzračni ventili 1/2" kom 2   

12 ekspanzioni sud od 35 litara kom 1   
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13 izrada podstanice od kotla sa Cu cevima 

prema crtežu sa svim potrebnim 

elementima 

kompl 1   

14 Izrada duplih veza za grejna tela radna 

snaga+materijal 

kom 27   

15 kuglasti ventil NO20 kom 2   

16 kuglasti ventil NO25 kom 4   

17 2xtermomanometar (0-6 bar i 0-120C) kom 2   

18 Hladna proba instalacije na pritisak 

prema opštim uslovima projekta 

paušalno 1   

19 Topla proba instalacije sa 

naregulisanjem svih ventila instalacije i 

ventila u podstanici 

paušalno 1   

20 Pripremi - završni radovi, transport 

materijala, izdavanje atesta za otpremu i 

uputstvo za rukovanje 

paušalno 1   

  UKUPNO A - CENTRALNO GREJANJE – I SPRAT 

   

 

    PDV 20%  

    UKUPNO:  

 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 На крају сваке табеле уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, 
на тако уписану цену обрачунати и уписати износ ПДВ-а и на крају 
уписати укупан износ са ПДВ-ом. 

 Испод свих табела уписати цену инвестиције без ПДВ-а, цену ПДВ-а и 
износ целокупне инвестиције са ПДВ-ом 
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ZBIRNA REKAPITULACIJA – TABELA BR.2 

 
 

Ред. 

Бр.  

Opis posla Iznos bez pdv-a Iznos sa pdv-om
 

1. SVEGA A+B  
UNUTRAŠNJA 
GASNA 
INSTALACIJA –I  
SPRAT 

  

2. SVEGA A+B  
UNUTRAŠNJA 
GASNA 
INSTALACIJA -
PRIZEMLJE 

  

3. UKUPNO - 

CENTRALNO 

GREJANJE- 

PRIZEMLJE 

 

  

4. UKUPNO A - 

CENTRALNO 

GREJANJE – I SPRAT 

 

  

5. UKUPNO   

 
 
 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [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 израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке мале вредности извођење радова на уградњи 
инсталације централног грејања, бр 1/2019 , поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   ЧЛ. 75.ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности извођења радова на 
уградњи инсталације централног грејања број 1/2019, испуњава све услове из 
чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                                              _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на 
који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају 
заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности извођења радова 
на уградњи инсталације централног грејања број 1/2019, испуњава све услове 
из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                                _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 
 
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ НАРУЧИОЦА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 
 

За поступак јавне наваке радова бр. 1/2019- Радови на уградњи инсталације 
централног грејања 
 
Назив референтног 
Наручиоца:________________________________________________________ 
Адреса референтног 
Наручиоца:_________________________________________________________ 
Овим потврђујемо да је:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(уписати име, седиште и матични број понуђача - код референтног Наручиоца, 
као и облик његовог наступања (као самостални понуђач или понуђач у 
заједничкој понуди) за потребе референтног Наручиоца квалитетно и у 
уговореном року извршио уговорене радове: 
Назив 
пројекта:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Врста радова (Радови на уградњи гасне инсталације централног грејања): 
___________________________________________________________________ 
 
У укупном износу од ,    _____________         (вредност уговора без ПДВ-а) 
на основу Уговора број: ___________ , 
од . (датум Уговора) 
Датум завршетка извођеања радова:_________________________ 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке, и у друге сврхе се 
не може користити. 
Контакт особа референтног Наручиоца и број телефона: 
___________________________________________________________________ 
 
Датум издавања:  
 
     
                    М.П.                                  Потпис овлашћеног лица реф. Наручиоца 
 
 
 
 
Напомена: Образацкопирати у потребном броју примерака - за сваки 
наведени уговор у референт листи. Прихватиће се и потврда која није на 
овом обрасцу уколико у потпуности садржи све елементе.  
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(ОБРАЗАЦ 8) 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И 
УВИДУ У ПРОЈЕТНУ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАЖЕЊУ 
ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У У ПРОЈЕKТНУ ТЕХНИЧКУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

 
Самостални/водећи понуђач : 
___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
(назив и адреса понуђача) 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да 
смо обилазили локацију која је предмет јавне набавке и стекли увид у пројекат 
(техничку документацију) , те  стекли све информације које су неопходне за 
припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима за 
извођење радова на Изградњи балон хале и да они, сада видљиви, не могу 
бити основ за било какве накнадне промене у цени. 
 
 
 
Датум:_____________ 2019.год. 
 
 
   Представник понуђача који    Представник општине Ада 
          је извршио увид      
 
_________________________            ________________________ 
            Име и презиме         Име и презиме 
 
 
_________________________              _______________________ 
                Потпис                           Потпис 
 
М.П.       М.П. 
 

 
 
 
Напомена: Понуђач може, уколико уочи да укаже  и на  евентуалне 

пропусте у пројектној документацији. 
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 (ОБРАЗАЦ 9) 
 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/06, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 
1665, 5470 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 4696 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна 
повеља) менични дужник:  

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА 
КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

Серијски бр.________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК: 

Седиште и адреса: 

Матични број: 

Порески број: 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: Школа за основно музичко образовање и васпитање 
„Барток Бела“ Ада 
 
Седиште и адреса: 24430 Ада, Трг ослобођења 3/а 
 
ПИБ: 101482293 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08018472 

Текући рачун: 840-505660-34 – Управа за јавна плаћања Сента 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 
броја: _______________ која је мора бити безусловна, неопозива и платива на 
први позив без приговора и без додатних услова за исплату. 

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за отклањање 
недостатака у гарантном року, коју је менични дужник поднео у поступку јавне 
набавке мале вредности предмета извођење радова на уградњи инсталације 
централног грејања, Школа за основно музичко образовање и васпитање 
„Барток Бела“ Ада Трг ослобођења 3/а, 24430 Ада, (редни број јавне набавке 
1/2019). 

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан 
року важења понуде. 
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Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на 

коју се односи менично овлашћење на износ од ______________________ 

(словима: ___________________________ _________________ ) што 

представља 10% без ПДВ од износа понуде коју је Менични дужник поднео. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун 
да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет 
рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да 
поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 
евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања 
редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 
прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења 
понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за 
располагање средствима  са рачуна Меничног дужника и других промена које 
су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану 
надлежан је Привредни суд у Суботици. 

 

                Датум издавања овлашћења:         _____________ године. 

 

М.П. 

 

     _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица меничног 
дужника 
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(ОБРАЗАЦ 10) 
 

 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/06, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 
1665, 5470 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 4696 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна 
повеља) менични дужник:  

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  ПИСМО ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У 
ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

 

Серијски бр.________________ 

 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК: 

Седиште и адреса: 

Матични број: 

Порески број: 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: Школа за основно музичко образовање и васпитање 
„Барток Бела“ Ада 
 
Седиште и адреса: 24430 Ада, Трг ослобођења 3/а 
 
ПИБ: 101482293 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08018472 

Текући рачун: 840-505660-34 – Управа за јавна плаћања Сента 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 
броја: _______________ која је мора бити безусловна, неопозива и платива на 
први позив без приговора и без додатних услова за исплату. 

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за отклањање 
недостатака у гарантном року, коју је менични дужник поднео у поступку јавне 
набавке мале вредности предмета извођење радова на уградњи инсталације 
централног грејања, Школа за основно музичко образовање и васпитање 
„Барток Бела“ Ада Трг ослобођења 3/а, 24430 Ада, (редни број јавне набавке 
1/2019). 
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Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан 
року важења понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на 

коју се односи менично овлашћење на износ од ______________________ 

(словима: ___________________________ _________________ ) што 

представља 10% без ПДВ од износа понуде коју је Менични дужник поднео. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун 
да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет 
рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да 
поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 
евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања 
редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 
прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења 
понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за 
располагање средствима  са рачуна Меничног дужника и других промена које 
су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану 
надлежан је Привредни суд у Суботици. 

 

Датум издавања овлашћења:           

 

М.П 

 

__________________________________ 

Потпис овлашћеног лица меничног дужника 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА УГРАДЊИ ИНАСТАЛАЦИЈЕ 
ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 

 
 
 
Закључен између: 
Наручиоца ШОМОВ „Барток Бела“ Ада, са седиштем у Ади улица Трг 
Ослобођења 3 а,  ПИБ: 101482293, Матични број: 08018472, Број рачуна: 840-
505660-34 код Управе за трезор, контакт телефон 024/852-515, кога заступа 
директор Анамариа Бач (у даљем тексту: директор) 
 
и 
 
................................................................................................са седиштем у 
............................................, улица ..........................................,ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................Број рачуна: ............................................ 
Назив 
банке:......................................,Телефон:............................Телефакс.........................
.......кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: …...............), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број 1/2019 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 
1. да је Наручилац на основу Закона о јавној набавци („Сл. гласник  РС“ 
124/2012, 14/2015 И 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности  
чији су предмет радови на уградњи инсталације централног грејања у ШОМОВ 
„Барток Бела“ Ада, а у свему сагласно Конкурсној документацији за ову јавну 
набавку; 
2.  да је Извођач радова, на захтев Наручиоца, у поступку јавне набавке, 
доставио понуду која је код  Наручиоца заведена под бр. _____ од 
__________.2019. године; 
да је Наручилац својом Одлуком о избору најповољније понуде број _______ од 
_________.2019. године прихватио понуђену цену Извођача од ______________ 
динара без ПДВ-а, односно ______________________ са ПДВ-ом; 
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ОСНОВНА ОДРЕДБА 
Члан 2. 

Наручилац уступа, а Извођач радова прихвата да са радном снагом, 
материјалом, механизацијом и погонском и другом енергијом, коју сам 
обезбеђује, изведе радове на уградњи инсталације централног грејања у 
ШОМОВ „Барток Бела“ Ада, а у свему сагласно Конкурсној документацији за 
јавну набавку и овом уговору. 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 3. 
Извођач радова ће предметне радове извести у свему према овом уговору, 
Конкурсној документацији за јавну набавку, техничкој документацији са 
извршеном техничком контролом, техничким спецификацијама,  предмером и 
предрачуном радова, у утврђеном року из члана 8. овог уговора, а према 
законима, прописима, стандардима и нормативима који уређују ову врсту 
радова и у складу са правилима струке. 
 

Члан 4. 
Потписом Уговора Извођач радова потврђује да је упознат са комплетном 
техничком документацијом и техничком спецификацијама потребним за 
извођење радова који су предмет овог уговора, те не може накнадно истицати 
евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или 
продужетак рока за извођење радова. 
Извођач радова је обавезан да у року од три (3) дана од дана увођења у посао, 
поднесе на одобрење Наручиоцу детаљан предлог Динамичког плана 
извођења радова у писаној форми.  
Извођач радова се обавезује да све уговорене радове изведе квалитетно и у 
уговореном року, а у свему сагласно условима из Конкурсне документације. 
Извођач радова је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђене 
опреме и квалитет изведених радова. 
Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач радова ће 
отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова. 
Извођач радова преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог 
извођења до примопредаје. Уколико у том времену дође до било каквог 
оштећења на изведеним радовима и материјалу, Извођач радова ће о свом 
трошку отклонити штету на начин да изведени радови приликом примопредаје 
буду у потпуности у складу са одредбама овог уговора. 
Извођач радова је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу 
надзора, а посебно да учествује приликом снимања, мерења, испитивања 
квалитета и слично. Уколико се Извођач радова не одазове захтеву, налози и 
измене надзорног органа сматраће се исправним. 
Извођач радова је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току 
извођења радова, пријема свих материјала и интерну контролу свих радова са 
важећим прописима и стандардима. 
Извођач радова се обавезује да уредно води грађевински дневник и 
грађевинску књигу. 
Извођач радова је у обавези да учествује у поступку техничког прегледа 
објекта, коначном обрачуну и примопредаји радова. 
Извођач радова је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере 
безебедности и здравља на раду. 
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Извођач радова је дужан да, по стицању услова, надлежним органима пријави 
почетак извођења радова. 
 
ЦЕНА 

Члан 5. 
Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора, а сагласно 
Конкурсној документацији за јавну набавку, износи: ___________________ 
динара (словима: 
_____________________________________________________________) без 
ПДВ-а, односно 
_________________________________________________________________ 
динара  (словима: 
______________________________________________________________) са 
ПДВ-ом. 
  

Члан 6. 
Извођач радова је прегледао и проверио Градилиште, његову околину и 
ограничења и прикупио све расположиве информације у вези с тим, тако да је 
проценио обим и природу рада и материјала потребног за завршетак радова, 
прилазе до градилишта, смештај који ће му можда бити потребан, постојеће 
изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале 
околности које су од утицаја за извођење радова, упознат у свему што се тиче 
плаћања такса, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим 
прописима органа власти и управе, као и преглед комплетне уговорне 
документације, чиме Извођач потврђује да је у потпуности упознат са напред 
наведеним и да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року 
и по уговореној цени. 
Извођач радова је добио све информације које су сваком савесном и искусном 
Извођачу радова потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих 
других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и 
завршетак радова. 
Цена из члана 5. овог уговора садржи: вредност материјала, радне снаге, 
механизације, скеле, оплате (ако није посебно другачије дато), средстава за 
рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, 
обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне 
снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све 
привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, 
као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације 
истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и 
градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију 
грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и 
који су потребни за извођење и завршетак радова. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
Наручилац и Извођач радова су сагласни да се плаћање за радове, који су 
предмет уговора, изврши по окончаној ситуацији . 
Окончану ситуацију, урађену у свему према Коначном обрачуну, у шест (6) 
оригиналних и истоветних примерака, Извођач радова доставља надзорном 
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органу на преглед и оверу. Окончана ситуација обавезно мора да садржи у 
прилогу копије листова грађевинске књиге оверених за додатне - непредвиђене 
радове од стране Извођача радова и надзорног органа, за позиције и количине 
радова које обухвата окончана ситуација. У року од пет (5) дана од дана 
пријема окончане ситуације надзорни орган ће извршити преглед, евентуалну 
корекцију и усаглашавање са Извођачем радова и оверу исте и свих шест (6) 
примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од пет (5) дана 
извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем радова 
и оверу окончане ситуације и три (3) оверена примерка вратити Извођачу 
радова путем надзорног органа, а један (1) оверен примерак предати 
надзорном органу.  
 
Плаћање се врши на основу испостављене фактуре, уплатом на рачун 
понуђача најкасније у року од  ____45_____ дана од датума регистрације 
фактуре или ситуације у Централном регистру фактура ЦРФ. 
 
РОК 

Члан 8. 
Предметне радове Извођач радова је обавезан да изврши најкасније до 
31.12.2019.године, а у року од ___________ радних дана, рачунајући од дана 
увођења у посао од стране Наручиоца од и то тако да не ремети редован рад 
наручиоца, односно да радове изводи у преподневним часовима. 
Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извођача 
радова у посао. 
Извођач радова ће предметне радове изводити сагласно Динамичком плану 
извођења радова сачињеном од стране Извођача радова, усвојеном и 
овереном од стране Наручоца. 
 
 
ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЋЕЊА РАДОВА 
 

Члан  9. 
Извођач радова ће предметне радове изводити сагласно Динамичком плану 
извођења радова усвојеном од стране Наручиоца. 
Одобрени Динамички план извођења радова, који је саставни део Уговорне 
документације, приказује време почетка, међурокове, време завршетка и 
трајања радова. Динамички план такође треба да садржи план радне снаге 
којом ће Извођач радова да изведе и преда радове, као и план ангажовања 
финансијских средстава усаглашен са уговореним ценама и планираном 
динамиком извођења радова. 
Динамички план мора садржати позициониране радове, уз јасно означене 
међусобне повезаности позиција. 
 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 10. 
Наручилац се обавезује да Извођача радова уведе у посао. 
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ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 11. 
Извођач радова прихвата да, уколико то буде потребно, и поред радова 
уговорених овим уговором, изведе и све додатне радове (непредвиђене и 
накнадне), а све сагласно вежећим законима. 
 
УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 12. 
Извођач радова се обавезује да, због прекорачења уговореног рока из члана 8. 
овог уговора, плати Наручиоцу 5 ‰ (пет промила)  од укупне вредности 
изведених радова по коначном обрачуну за сваки дан закашњења, с тим да 
укупан износ уговорне казне не пређе 5% (пет процената) укупне вредности 
изведених радова по коначном обрачуну. 
 
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 13. 
Извођач радова је у обавези да код неког од осигуравајућих друштава осигура 
од уобичајених ризика радове, материјал, опрему и раднике запослене на 
предмету овог уговора. 
Наручилац неће бити одговоран за штету која евентуално настане 
повређивањем осигураних лица или оштећењем осигураних ствари на 
градилишту. 
 
ГАРАНТНИ ПЕРИОД  

Члан 14. 
Извођач радова је дужан да у датом гарантном року од 24 месеца  од  пуштања 
система централног грејања у рад, отклони  све уочене недостатке од стране 
Наручиоца на изведеним радовима, или оштећења на предмету извођења 
радова настала његовим чињењем или нечињењем, о свом трошку, а у 
примереном року који одреди Наручилац. 
 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 15. 

У тренутку закључења уговора, а најкасније у року од десет (10) дана од дана 
закључења уговора изабрани понуђач се обавезује да преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5% од вредности 
уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање тридесет (30) дана дуже од 
истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, 
без права на приговор и платива на први позив, а у корист наручиоца. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 
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Извођач радова се обавезује да на дан  примопредаје радова, преда Наручиоцу 
сопствену бланко меницу са меничном овлашћењем за отклањање недостатака 
у гарантном року у износу 10% (десет процената)  од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, који је 5 (пет) дана дужи од истека уговореног гарантног рока 
(минимално 2 године) објекта по коначном обрачуну.  
 
 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 16. 
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем 
радова покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или принудног 
поравнања или ако Извођач радова пренесе или уступи Уговор, без 
сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је Извођач: 
1.  одустао од Уговора, 
2. без разумног оправдања пропустио да почне радове или задржава 
напредовање радова, након истека 15 (петнаест) дана од дана добијања 
писаног упозорења Наручиоца; 
3. није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у року из члана  9. овог 
уговора; 
4. неоправдано касни дуже од 5 (пет) дана на два узастопна међурока утврђена 
Динамичким планом, без могућности да надокнади изгубљено време; 
5. пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и 
поново монтира опрему, након истека 5 (пет) дана од дана добијања писаног 
упозорења Наручиоца; 
6. упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 
спроводи радове у складу са Конкурсном документацијом, или стално или 
свесно занемарује да извршава своје обавезе; 
7. пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног 
органа да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова 
и рок извођења; 
8. пропустио да достави тражене гаранције и/или осигурање, на начин и у 
роковима како је то дефинисано овим уговором; 
9. својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног 
органа, и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима, 
другим прописима којима је регулисана предметна материја и Конкурсном 
документацијом. 
Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било ког од наведених 
разлога у овом члану, Извођач радова нема право да потражује било какав вид 
накнаде штете од Наручиоца. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 17. 
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора 
решавају споразумно преко својих овлашћених представника. 
У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на 
начин дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда 
у Зрењанину. 
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Члан 18. 

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за 
јавну набавку, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015 и 68/2015), 
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009, 
64/2010 - УС РС и 24/2011) и других прописа којима је регулисана материја овог 
уговора. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних и равноправних примерака, од 
којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два) задржава Извођач. 
 
 
ЗА НАРУЧИОЦА   РАДОВА                                              ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА    
_____________________                                                 ____________________ 
    Анамариа Бач                                                               (потпис овлашћеног лицa) 
 

 

 

Напомене : 
 

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом 
и потпише, чиме утврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача, модел уговора попуњава, 
потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно сви подизвођачи. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ШОМОВ „Барток Бела“ Ада, Трг Ослобођења 3а, 
24430 Ада, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности 
извођења радова на уградњи инсталације централног грејања, ЈН 
бр.1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 15.11.2019. до 12,00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
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. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Образац референтне листе наручиоца/купца о изведеним радовима 
(Образац 7), 

 Образац изјаве понуђача о извршеном обилазку локације и увиду у 
пројектну техничку документацију (Образац 8), 

 Менично овлашћење писмо за озбиљност понуде ѕа корисника бланко, 
соло менице (Образац 9), 
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 Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла 

 Модел уговора; 
 

Ако неки од наведених докумената или обавезних прилога не буде 
прописано приложен, понуда ће бити одбијена. 
Понуда мора да садржи све потребне елементе дате овим конкурсним 
материјалом као што су: образац понуде, изјаве, попуњене све потребне 
табеле као и све потребне прилоге као доказе о испуњености потребних услова 
и слично. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 

Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

 

5. 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: ШОМОВ „Барток 
Бела“ Ада, Трг Ослобођења 3а, 24430 Ада,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радови на уградњи инсталације 
централног грејања, ЈН бр 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радови на уградњи инсталације 
централног грејања, ЈН бр 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радови на уградњи инсталације 
централног грејања, ЈН бр 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радови на уградњи инсталације 
централног грејања, ЈН бр 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. 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. 
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У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне 
документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације). 
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 ЗЈН. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања није критеријум за доделу пондера али мора бити дефинисан у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015 i 113/2017)], на основу 
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена извођење радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за изведене радове у  поступку јавне набавке мале вредности бр. 
1/2019 – извођење радова на уградњи инсталације централног грејања не може 
бити краћа од 24 месеца од дана пуштања система централног грејања у рад. 
9.3. Захтев у погледу рока, извођења радова 
Радови се морају окончати најдуже до 31.12.2019.године. Извођење радова 
мора се вршити тако да не ремети редован ток наставе у ШОМОВ „Барток 
Бела“ Ада (радови се изводе у преподневним часовима). Рок извођења радова 
не може бити дужи од 30 радних дана рачунајући од дана увођења извођача 
(понуђача) у посао.  
Место извођења радова је на адреси наручиоца: Трг Ослобођења 3 а, 24430 
Ада. 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 
 

9.5. Захтев у погледу обиласка локације 
 
Увид у пројектну  документацију, ради обезбеђивања услова за припрему 
прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити увид у пројектну документацију 
и обилазак локације, али само уз претходну пријаву, која се подноси 2 (два) 
дана пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог 
лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 
понуда понуђача који није извршио увид у нaведени и захтевани објекат 
Наручиоца и није доставио изјаву о посети локације, биће сматрана 
неисправном. 
 
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца 
karpi@ada.org.rs   

mailto:karpi@ada.org.rs
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Увид у пројектну документацију и обилазак локације могуће је извршити 
најкасније 2 дана пре истека рока за предају документације односно до  
13.11.2019. године до 12 часова,  с тим да понуђач треба лично да дође  у 
просторије Школа за основно музичко образовање и васпитање 
„Барток Бела“ Ада, 24430 Ада, Трг ослобођења 3/а 
 
 
 
9.6. Други захтеви  
Сав уграђен материјал мора бити најновије фабричке производње, доброг 
квалитета и обраде. Материјал не сме да има фабричких грешака и мора 
одговарати прописима (нормама) за фабрикацију одговарајућих материјала, 
SRPS стандардима. Уграђени материјал мора имати атесте по важећим 
прописима. За уграђивање неипсравног односно неодговорајућег материјала, 
извођач сноси сву одговорност и сносиће сам трошкове демонтаже 
неисправног материјала и поновне монтаже истог. 
 
10. 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. 
У укупну цену су урачунати сви трошкови везани за извршење радова, набавка 
делова и материјала, уградња (монтажа), испорука и др. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
11.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави  уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко соло меницу за озбиљност понуде са 
назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а 
и роком важности 30 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити 
неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив, у корист Наручиоца ШОМОВ „Барток Бела“ Ада.  
 
 МЕНИЦА: 
Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе: 
- уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната, у 
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% 
вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име 
обезбеђења озбиљности понуде, као и картон депонованих потписа. Меница 
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање и мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије; 
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- образац меничног овлашћења печатом оверен и потписан (уз меницу мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 
- уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу 
– писму. 
Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда и иста ће би враћена 
понуђачима 
 
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима 
са  
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 
понуђачем. 
 
11. 2. Гаранција за добро извршење посла  
Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке 
за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, да ће у случају 
да понуђач добије посао, најкасније у року од 10 дана од дана закључења 
уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не 
мањој од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Гаранција мора 
бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранције морају бити 
у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Добављач може 
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг). Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе,важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се 
продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде 
извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 
о јавној набавци. 
 
 
11. 3. Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 
Понуђач је дужан да на дан примопредаје радова достави меницу са 
меничном овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року, у висини не 
мањој од  10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, који је 5 (пет) дана дужи од 
истека уговореног гарантног рока (минимално 2 године).  
 
МЕНИЦА: 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија треба да меницу са 
меничном овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу 
10% од вредности објекта по коначном обрачуну. Меницу са меничном 
овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року понуђач предаје 
наручиоцу у тренутку примопредаје радова. Меница са меничном овлашћењем 
мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора. 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
 
Увид у пројектну  документацију, ради обезбеђивања услова за припрему 
прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити увид у пројектну документацију 
и обилазак локације, али само уз претходну пријаву, која се подноси 2 (два) 
дана пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог 
лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 
понуда понуђача који није извршио увид у нaведени и захтевани објекат 
Наручиоца и није доставио изјаву о посети локације, биће сматрана 
неисправном. 
 
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца 
karpi@ada.org.rs   
Увид у пројектну документацију и обилазак локације могуће је извршити 
најкасније 2 дана пре истека рока за предају документације односно до  
13.11.2019. године до 12,00 часова,  с тим да понуђач треба лично да дође  у 
просторије Школа за основно музичко образовање и васпитање 
„Барток Бела“ Ада, 24430 Ада, Трг ослобођења 3/а 
 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу ШОМОВ 
„Барток Бела“ Ада, Трг ослобођења 3 а, 24430 Ада или путем електронске 
поште на e-mail karpi@ada.org.rs  тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр1/2019. 
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.  

mailto:karpi@ada.org.rs
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
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. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Члан 83 Закона  који се односи на списак понуђача са негативним 
референцама је брисан. 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА 
ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“ 
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђач ако је понудио дужи гарантни 
рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана 
понудаоног понуђача који је понудио краћи рок извођење радова. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извученпутем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену исти гарантни рок и исти рок извођење радова.Извлачење путем 
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 
те ће све те папире ставити у про видну кутију одакле ће извући само један 
папир.Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор.Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 
19. 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.  (Образац изјаве, дат је у поглављу 11 конкурсне 
документације). 
 
 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које 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 овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: karpi@ada.org.rs, или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

(1) да буде издата и оверена од стране банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
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од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ШОМОВ „Барток Бела“ Ада јавна набавка мале вредности 

бр. 1/2019  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, потписан од стране овлашћеног 

лица, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен 
уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
 

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног 
чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 
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Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној 
набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има 
обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности 
приликом реализације уговора, за које се није могло знати приликом 
планирања или спровођења поступка јавне набавке. 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи 
промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који 
морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о 
јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша 
сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене 
околности на тржишту настале услед више силе. 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која 
садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана 
доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај 
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


