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1. САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у отвореном поступку 

јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр. 86/15) конкурсна документација садржи: 
 

 Страна 
1.  Позив за подношење понуде 4 
1.1.  Подаци о наручиоцу 4 
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 4 
1.3. Подаци о  предмету јавне набавке 4 
1.4. Услови за  учешће у поступку 4 
1.5. Критеријуми за доделу уговора 4 
1.6. Начин преузимања конкурсне документације 4 
1.7. Начин и место подношења понуда 5 
1.8. Место и време отварања понуда 5 
1.9. Рок за доношење одлуке 5 
1.10. Лице за контакт 5 
2.  Упутство понуђачима како да сачине понуду 6 
2.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 6 
2.2. Подаци о обавезној садржини понуде 6 
2.3. Припремање понуде 6 
2.4. Понуда са варијантама 6 
2.5. Самостално подношење понуде 6 
2.6. Услови за подизвођаче 6 
2.7. Заједничка понуда 6 
2.8. Валута и цена 7 
2.9. Начин, услови плаћања и гарантни рок 7 
2.10. Средства финансијског обезбеђења 7 
2.11. Поверљиви подаци 7 
2.12. Додатне информације и појашњења 7 
2.13. Исправка грешака у поднетој понуди 8 
2.14. Рок важења понуде 8 
2.15. Рок за извођење радова 8 
2.16. Критеријуми за избор најповољније понуде 8 
2.17. Измене, допуне и опозив понуде 8 
2.18. Разлози због којих понуда може бити одбијена 9 
2.19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 9 
2.20. Захтев за заштиту права понуђача 9 
2.21. Измене и допуне конкурсне документације 9 
2.22. Одустанак од јавне набавке 10 
2.23. Модел уговора 10 
2.24. Одлука о додели уговора 10 
2.25. Закључење уговора 10 
3. Услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за доказивање 
испуњености услова понуђача 

11 

3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за доказивање  
испуњености услова понуђача 

11 

3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за доказивање  
испуњености услова понуђача 

13 

3.3. Подношење понуда са подизвођачем 14 
3.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране групе понуђача) 14 
3.5. Начин достављања доказа 14 
4. Обрасци 16 
4.1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача – 
ОБРАЗАЦ БР.1 

17 

4.2. Образац понуде – ОБРАЗАЦ БР.2 18 
4.3. Подаци о понуђачу – ОБРАЗАЦ БР.3 19 
4.4. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ БР.4 20 
4.5. Изјава понуђача који наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ БР.5 21 
4.6. Општи подаци о подизвођачу– ОБРАЗАЦ БР.6 22 
4.7. Општи подаци о члану групе понуђача – ОБРАЗАЦ БР.7 24 
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4.8. Изјава члнова групе који подносе заједничку понуду – ОБРАЗАЦ БР.8 24 
4.9. Изјава понуђача о одговорном извођачу  – ОБРАЗАЦ БР.9 25 
4.10. Изјава о расположивости техничке опреме– ОБРАЗАЦ БР.10 26 
4.10 а. Изјава о прибављању полисе осигурања 27 
4.10 б Изјава о обиласку локације 28 
4.11. Списак изведених радова – ОБРАЗАЦ БР.11а – Партија 1. 29 
4.11. Списак изведених радова – ОБРАЗАЦ БР.11б – Партија 2. 30 
4.12. Потврда о изведеним радовима – ОБРАЗАЦ БР.12а – Партија 1. 31 
4.12. Потврда о изведеним радовима – ОБРАЗАЦ БР.12б – Партија 2. 32 
4.13. Предмер и предрачун радова – ОБРАЗАЦ БР.13 а –Партија 1. 33 
4.13. Предмер и предрачун радова – ОБРАЗАЦ БР.13 а –Партија 2. 39 
4.13а Структура цене 41 
4.13б Динамички план извођења радова 42 
4.14. Модел уговора ФИДИК – ОБРАЗАЦ БР.14; 43 
         Технички опис радова – Партија 1. 64 
         Технички опис радова – Партија 2. 69 
4.15. Овлашћење представника понуђача – ОБРАЗАЦ БР.15 70 
4.16. Изјава о независној понуди – ОБРАЗАЦ БР.16 71 
4.17. Трошкови припреме понуде – ОБРАЗАЦ БР.17 72 
4.18. Изјава о поштовању обавеза која произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду запошљавању и условима рада и заштити животне средине – ОБРАЗАЦ БР.19 

73 

5.19. Образац бр. 19 ПО 1 74 
5.20. Образац бр. 20 ПО 2 75 
Шеме Столарије 76 

 
 

 
Укупан број страна конкурсне документације: 86 страна 
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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-112/2016-02 од 
14.12.2016. године наручилац упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за 
извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика 
„Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави.  

 
 1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Назив и адреса наручиоца: Општина Црна Трава, Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава 
 Интернет страница наручиоца: www.opstinacrnatrava.org.rs  
  

 1.2. ВРСТА ПОСТУПКА 
  
 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 
 1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  
 Предмет јавне набавке је извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради 
Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави и обликована је у посебне 
целине (партије), и то: 

- Партија 1. – извођење радова на адаптацији котларнице Техничке школе са домом ученика 
„Милентије Поповић“ Црна Трава,  

- Партија 2. – извођење радова на замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика 
„Милентије Поповић“ Црна Трава.   

Опис предмета јавне набавке:   
Техничка школа са домом ученика „Милентије Поповић“ изграђена је 1974. године са системом 

централног грејања на лако лож уље и дрвеном столаријом.  
Набавком је предвиђена замена постојећег система грејања (котлова) и прелазак на грејање на чврсто 

гориво (дрво и угаљ) – Партија 1., као и замена дрвене столарије новом ПВЦ столаријом – Партија 2. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
45331110 – Радови на инсталацији котлова 
45421100 – Уградња врата и прозора и сродних елемената 
 
1.4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове који су 
дефинисани у конкурсној документацији а односе се на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет 
у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова  из члана 75. и 76. доказује се доказује 
документима из члана 77. Закона о јавним набавкама која могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у 
складу са упутсвом из конкурсне документације. 

 1.5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

 1.6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца www.opstinacrnatrava.org.rs. 
 Конкурсна документација може се преузети и лично у просторијама Општинске управе Црна Трава, Трг 
Милентија Поповића бр. 61, сваким радним даном од 8,00 до 14,00 часовa. 
   

1.7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 Понуђачи подносе понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда од 
дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на порталу Управе за јавне набавке, најкасније до 17.01.2017. 
године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања. 

Понуда се подноси лично на писарници Општинске управе Црна Трава или путем поште на адресу 
наручиоца – Општина Црна Трава, Трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, сваког радног дана од 8,00 
до 14,00 часова. 

Понуђач је дужан да понуду достави у запечаћеној непровидној коверти на следећи начин: 
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На предњој страни коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац ПО1 из конкурсне 
документације. 

На полеђини коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац Образац бр. ПО2. 
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање, 

исте ће бити враћене понуђачима неотворене. 
 
 
1.8. МЕСТО И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА  
 

 Отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за достављање понуда у просторијама 
Општинске управе Општине Црна Трава, односно дана  17.01.2017. године у 13,00 часова.  

У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача. 
Пре почетка отварања понуда овлашћени представници понуђача су дужни да Комисији за јавну набавку 

доставе потписано, оверено и заведено „Овлашћење или пуномоћје за учествовање у поступку отварања понуда 
за јавну набавку ЈН 12/2016 – „Извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради 
Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави“. 

 Овлашћење није потребно ако отварању присуствује лично директор предузећа или лично предузетник 
оснивач радње. 
 

1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
 Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 дана од дана отварања понуда, а објавиће је 
на порталу јавних набавки и на сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења, сагласно члану 108. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 1.10. КОНТАКТ 
 

Особа за контакт:  
Ватрослав Славковић, e-mail: vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs телефон за контакт 016/811-123, 

сваког радног дана у времену од 08,00 до 14,00 часова. 
 
Пожељно је да понуда буде спакована у коверти у фасцикли са механизмом и увезана траком или 

јемствеником у целину која је осигурана печатом и обезбеђена тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати појединачни листови ни после отварања понуде. Подношење електронске 
понуде није дозвољено. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и документација која се односи на понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак 
јавне набавке се води на српском језику.  

 
2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. 
Обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица 
понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом. 

Пожељно је да понуда буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно 
уметати или одстрањивати. 

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и 
потпише и то: 

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан 
од стране овлашћеног лица понуђача; 

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 

- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране 
овлашћеног члана групе понуђача. 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца, дужан је да исту избели и правилно попуни, а 

место начињене грешке парафира и овери печатом. 
 

2.3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач. 
 У случају да поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
                                                                                                                               
2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
2.5. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
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. 
 

2.6. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Понуду може поднети понуђач који наступа са једним или више подизвођача.   
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу 

и да наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу, (а који не сме да буде већи 
од 49%) као и део предмета набаве који ће се извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 
наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. 
тачка 1 ) до 4) Закона о јавним набавкама.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 
2.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац I у конкурсној документацији) 
навести све учеснике у заједничкој понуди. 
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац „Подаци о понуђачу 
који је учесник у заједничкој понуди“ (образац 9 у конкурсној документацији) и доставити доказе о испуњености 
услова (3.1 тачке 1-5 из конкурсне документације, док услове из дела 3.2 тачке 1 и 2 испуњавају заједно). 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 



Извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава   
            ЈН 12/2016 

Конкурсна документација                                                                                                                                            Страна 7 од 86 

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

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају 
на начин предвиђен конкурсном документацијом.  
 
2.8. ВАЛУТА И ЦЕНА 

Вредности се у поступку јавнe набавке исказују у динарима. 
Цена у понуди мора бити изражена у динарима,  без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна до краја 

извршења уговора. 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у 

случају несагласности. 
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне 

јавне набавке. 
У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са чл. 92 Закона о јавним 

набавкама. 
Понуда у којој буде изражена цена већа од процењене вредности биће одбијена као 

неприхватљива. 
 
2.9. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК 

Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији које морају 
бити оверене од стране стручног надзора. Рок плаћања неможе бити краћи од 30 ни дужи до 45 дана. 

Авансно плаћање није предвиђено. Понуда у којој је исказан аванс биће одбијена као 
неприхватљива. 
 Гарантни рок за изведене радове износи минимум 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје 
радова.  
 
2.10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у 
обавези да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 10% од вредности 
понуде, при чему треба узимати у обзир укупну вредност понуде изражену у динарима без ПДВ-а. 

Банкарска гаранција мора да буде неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права приговора, 
чији је рок важности 50 дана од дана отварања понуда, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан износ из 
гаранције по пријему првог позива наручиоца у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је: 

- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца, 
- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од наручиоца као најповољнија, 

одбио да потпише уговор сходно условима из понуде, 
- понуђач није успео, или је одбио да достави тражене банкарске гаранције за добро извршење посла 

(банкарска гаранција ће се сматрати неисправном ако не садржи све наведене елементе). 
 
Понуђач којем буде додељен Уговор у обавези је да након потписивања уговора достави:  

1) Једну оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини 10% од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а. 
 Након завршетка посла понуђач/извођач је у обавези да приликом примопредаје радова достави: 

2)  Једну оригинал банкарску гаранцију за гарантни рок у висини 10% од укупне вредности уговора. 
  
2.11. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 

Наручилац је дужан да:  
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом 

утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди; 
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података обијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно 

пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава. 
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде неће се сматрати поверљивим. 
 
2.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА   

Заинтересовано лице може, у писаном облику (поштом, телефаксом или путем електронске поште), 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних 
набавки и својој интернет страници.  
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Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште или факсом, 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 и да учини када је то неопходно као доказ 
да је извршено достављање.  
 
2.13. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место 
начињене грешке парафира и овери печатом. 
 
2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.  
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 

2.14. ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 
вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, под условом да је та могућност јасно и прецизно 
наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци. 
 Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени. Овом 
набавком уговарају се вишкови радова. 
 Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. овог члана не може се мењати предмет набавке. 
У случају из ст. 1. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у 
складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама и да у року од три дана од дана доношења исту објави на 
Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
 
2.15. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 Рок за извођење радова: 

Партија 1. – не може бити краћи од 45 дана нити дужи од 60 дана. 
Партија 2. – не може бити краћи од 45 дана нити дужи од 60 дана. 

 
 
2.16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, следећи критеријум биће већи 
износ оствареног пословног прихода за 2015. годину у БОН-ЈН обрасцу за 2015. годину. 

Комисија за јавну набавку ће извршити преглед и оцену понуда по критеријумима наведеним у овој 
конкурсној документацији. 

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из 
позива и конкурсне документације, биће одбијена као неприхватљива. 
 
2.17. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за 
подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, 
на исти начин на који се доставља понуда, а како је то наведено у тачки 1.7. конкурсне документације, са 
назнаком "Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за ЈАВНУ НАБАВКУ - „Извођење радова на 
адаптацији котларнице и замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ 
Црна Трава у Црној Трави“, ЈН 12/2016, (НЕ ОТВАРАТИ). 

Измена или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 08,00 -14,00 сати, на 
адресу наручиоца, а најкасније до истека рока за подношење понуде. 

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не 

у процентима. 
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене 

основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од 
коначне укупне цене након извршене измене понуде 
 
2.18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  

Наручилац ће одбити сваку понуду која није благовремена, прихватљива и одговарајућа  у складу са 
чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. 
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Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 
 
 2.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
врадновању и упоређивању понуда, а може да врши и увид код понуђача односно његовог подизвођача. 

Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде 
достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин: 
- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се 

тачним; 
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, 

осим у износима који су дати паушално; 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 
 
2.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права понуђача може да поднесе понуђач, подоносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице за учешће у поступку јавне набавке.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки а предаје наручиоцу. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца. 
 Захтев за заштиту права предаје се наручиоцу непосредно или поштом, препоручено са повратницом, уз 
уплату прописане таксе.  
 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 120.000,00 динара; шифра плаћања: 153, сврха уплате: Републичка административна такса, рачун за 
уплату: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 23-025 (са назнаком тачан назив и број набавке наручиоца);  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуде или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке наручиоца на порталу ЈН.   

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење захтева којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуде или конкурсне 
документације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 Ако се у истом поступку јавне набавке поново поднесе 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.  

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 
права у поступцима јавних набавци. 
 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана 
од дана пријема захтева за заштиту права. 
 
2.21. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац може у року који је предвиђен за подношење понуда, да изврши измену или допуну 
конкурсне документације. Наручилац ће у том случају без одлагања измене или допуне објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

У случају да наручиоцу буду писано затражене додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде од стране заинтересовних лица, наручиоц ће одговор послати у писаном облику и 
истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набаки и на својој интернет страници. 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана  пре истека рока за 
подношење понуда, наручилац је дужан 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. 

 
2.22. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико 
нису испуњени услови за доделу уговора. 
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 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису 
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно 
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 
буџетске године. 
  
2.23. МОДЕЛ УГОВОРА  
 Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел уговора 
попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 
 Када се ради о групи понуђача, овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, 
потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.  
 У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача. 
 Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди. 
 
2.24. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
 Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је 20 (двадесет) дана од дана 
отварања понуда.  

 Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на порталу ЈН у року од 3 дана од дана доношења 
одлуке.  

 Након доношења одлуке и протека жалбених рокова, Наручилац ће писменим путем позвати одабраног 
понуђача да потпише уговор. У допису ће бити наведен укупан износ уговора и рок за реализацију посла. У 
случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може 
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
2.25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. 
 
 

НАПОМЕНА: За ову јавну набавку биће коришћен ФИДИК модел и то кратка форма уговора. 
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА 
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА 

 
1. Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и наведене 
додатне услове тражене конкурсном документацијом и то: 

3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин за њихово доказивање:  

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

Доказ за правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда; 
Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 
регистра. 

 

3.1.2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

Доказ за правна лица: 
1. извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица; не старији од два месеца пре отварања 
понуда 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; не 
старији од два месеца пре отварања понуда 
С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за 
законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно 
члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган 
надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 
пребивалишта, не старије од два месеца пре отварања понуда. 

 
Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. 

 
Доказ за предузетнике и физичка лица: 
1. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев 

за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 
Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове 
општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта, не старије од два 
месеца пре отварања понуда. 

 
3.1.3. 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. 

Доказ за правна лица: 
- уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода, не старије од два месеца пре отварања понуда. 

 
Доказ за предузетнике: 
- уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода, не старије од два месеца пре отварања понуда. 

 
Доказ за физичка лица: 
- уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода, не старије од два месеца пре отварања понуда. 

 

3.1.5. На основу одредаба члана 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, 
број 86/15) понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 
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важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану 
обавбљања делатности, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Доказ:  Потписан и оверен Образац изјаве (Образац бр. 19)  Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду права заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 

 Доказе о испуњености обавезних услова понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је 
дужан доставити само за себе и подизвођаче, а сви чланови групе достављају доказе. 

 Докази из тачке 3.1.2. и 3.1.4. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуде, а доказ из тачке 
3.1.3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

 Понуђач није у обавези да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа, доказе из члана 77. ЗЈН а који се односе на обавезне услове из члана 75. ЗЈН, и то: 

- извод из регистра надлежног органа; 

- потврде надлежног суда; 

- потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката; 

- потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
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3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин за њихово доказивање: 

 3.2.1. Финансијски капацитет  

 да располаже неопходним финансијским капацитетом: односно да је у 3 обрачунске године 2013, 
2014. и 2015. остварио пословни приход у минималном износу од 60.000.000,00 динара и да није био у блокади у 
претходних шест месеци. 

 Доказ: Извештај о бонитету БОН-ЈН или БОН-КС који издаје Агенција за привредне регистре којим 
доказује да је у 3 обрачунске године 2013., 2014. и 2015. остварио пословни приход у минималном износу од 
60.000.000,00 динара и са подацима о ликвидности да није био у блокади претходних 6 месеци. 

За понуђаче који воде просто књиговодство уместо извештаја о бонитету БОН ЈН доставити копију 
биланса успеха за 2013., 2014. и 2015. годину, а као доказ да није био у блокади претходних 6 месеци доставити 
потврду пословне банке. 
 Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима испуњава овај доказ самостално, а у случају 
подношења понуде групе понуђача доказ о оствареном приходу и доказ да није био у блокади испуњавају сви 
чланови групе заједно-кумулативно. 

 

 3.2.2. Пословни капацитет 

да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: да у претходне 3 обрачунске године 
(2013., 2014. и 2015.) па све до дана објављивања позива на порталу ЈН, има реализоване послове које се односе 
на извођење радова, и то: 

- Партија 1. – радови на адаптацији, изградњи или реконструкцији котларница у минималном укупном 
износу од 5.000.000,00 динара, 

- Партија 2. – радови на замени столарије у минималном износу од 5.000.000,00 динара. 
 

 Доказ:  

 Партија 1.  

 - списак изведених радова на адаптацији, изградњи или реконструкцији котларница у претходне три 
обрачунске године (2013., 2014. и 2015.) 

 - потврде о изведеним радовима, потписане и заведене код инвеститора,  

 - окончане ситуације заведене код инвеститора и  

 - закључене уговоре између инвеститора и извођача заведене код инвеститора.  

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају 
подношења понуде групе понуђача, овај доказ испуњавају сви чланови групе заједно. 

 Партија 2. 

 - списак изведених радова на замени столарије у претходне три обрачунске године (2013., 2014. и 2015.) 

 - потврде о изведеним радовима, потписане и заведене код инвеститора,  

 - окончане ситуације заведене код инвеститора и  

 - закључене уговоре између инвеститора и извођача заведене код инвеститора.  

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају 
подношења понуде групе понуђача, овај доказ испуњавају сви чланови групе заједно. 

3.2.3. Кадровско - технички капацитет 

3.2.3.1. Кадровски капацитет 
да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, и то: 
Партија 1. 
има најмање 5 запослених са квалификацијама потребним за извршење посла, и то: 
- најмање једног запосленог са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова лиценца бр. 
430 или 830 или 730 
- 4 запослена радника 
Доказ:  

За 4 (четири) запослена радника доставити ЕБП ПУРС образац (Извод из појединачне пореске пријаве за порезе 
и доприносе по одбитку) потписан и оверен од стране лица одговорног за књиговодствене исправе понуђача за 
месец новембар 2016. год 
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За запосленог са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача  радова  лиценца бр. 430 или 730 
доставити ЕБП ПУРС образац (Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку) 
потписан и оверен од стране лица одговорног за књиговодствене исправе понуђача за месец новембар 2016. год 
или копију уговора о делу. Уговор мора да садржи клаузулу да ће одговорни извођач бити ангажован за 
предметну јавну набавку за период трајања извршења ове јавне набавке. 

За запосленог са лиценцом Инжењерске коморе Србије доставља се и копија лиценце одговорног извођача 
радова (за лиценцу бр. 430 или 830 или 730) са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носиоц 
лиценце измирио обавезе плаћања чланарине Инжењерској комори Србије, 

Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално као и са подизвођачем, а група понуђача овај услов 
испуњава заједно. 

Партија 2. 
има најмање 10 запослених са квалификацијама потребним за извршење посла, и то: 
- најмање једног запосленог са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова лиценца бр. 
400 или 401 или 410 или 411 или 419 или 700 или 800 
- 9 запослена радника 
Доказ:  

За 9 (девет) запослена радника доставити ЕБП ПУРС образац (Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и 
доприносе по одбитку) потписан и оверен од стране лица одговорног за књиговодствене исправе понуђача за 
месец новембар 2016. год 

За запосленог са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача  радова  лиценца бр. 381 или 400 
или 401 или 410 или 411 или 700 доставити ЕБП ПУРС образац (Извод из појединачне пореске пријаве за порезе 
и доприносе по одбитку) потписан и оверен од стране лица одговорног за књиговодствене исправе понуђача за 
месец новембар 2016. год или копију уговора о делу. Уговор мора да садржи клаузулу да ће одговорни 
извођач бити ангажован за предметну јавну набавку за период трајања извршења ове јавне набавке. 

За запосленог са лиценцом Инжењерске коморе Србије доставља се и копија лиценце одговорног извођача 
радова (за лиценцу бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 419 или 700 или 800) са потврдом Инжењерске коморе 
Србије да је наведени носиоц лиценце измирио обавезе плаћања чланарине Инжењерској комори Србије, 

Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално као и са подизвођачем, а група понуђача овај услов 
испуњава заједно. 

 
3.2.3.2. Технички капацитети 
 
Обавезно је да понуђач поседује минималну техничку опремљеност тј. следећа транспортна возила и алат: 
 
 Партија 1. 

Доставно возило 1 комад 
Опрема за транспорт котла на градилишту носивости најмање 3 тоне 1 комад 

 
 Партија 2. 

Машину за сечење профила за израду столарије 1 комад 
Машину за спајање профила за израду столарије 1 комад 
Возило за транспорт столарије 1 комад 
Грађевински алат за монтажу столарије 1 комплет 

 
Захтевана опрема мора бити у исправном стању за шта гарантује понуђач под кривичном и материјалном 

одговорношћу. 
 

Докази: Доставити пописну листу са стањем на дан 31.12.2015. год. са обавезно маркираном траженом 
опремом, полису обавезног осигурања, као и саобраћајне дозволе за сва горе наведена моторна возила са 
важношћу на дан отварања понуда. 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са 
подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно. 

Напомена: Сва горе наведена моторна возила морају бити регистрована. 
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3.3. Подношење понуда са подизвођачем 
Понуђач, попуњавањем одговарајућег обрасца (Образац бр. 4б) из Конкурсне документације мора 

навести да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и навести у својој понуди, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу у другој фази овог поступка, а који не може бити већи 
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршавати преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона 
о јавним набавкама. 

Понуђач испуњава све услове самостално и за то доставља доказе у складу са наведеним у Конкурсне 
документације (обавезне и додатне). 
 
3.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране групе понуђача) 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем ће бити поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се подносиоци из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке предвиђене чланом 81. став 4. Закона о 
јавним набавкама. 

Подносиоци који поднесу заједничку пријаву одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети пријаву самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку пријаву у 

име задругара. 
Наручилац може да тражи од чланова групе подносилаца да у пријавама наведу имена и одговарајуће 

професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 
 
3.5. Начин достављања доказа 

У складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), докази 
о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о 
додели уговора, захтевати од понуђача да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа, али у том случају мора да наведе који су то докази. 

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен Законом о јавним 
набавкама или Конкурсном документацијом, ако је подносилац понуде, навео у пријави интернет страницу на 
којој су тражени подаци јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, подносилац пријаве доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

Ако подносилац пријаве има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима подносилац пријаве доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако подносилац пријаве није могао да прибави тражена документа у року за подношење пријаве, због 
тога што она до тренутка подношења пријаве нису могла бити издата по прописима државе у којој подносилац 
пријаве има седиште и уколико уз пријаву приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити 
подносиоцу пријаве да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним 
набавкама("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15),подносилац пријаве може, уместо доказа, приложити 
своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
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4.  ОБРАСЦИ 

Обавезну садржину понуде чине попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације 
као и сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, и то: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ БР.1 
Образац за оцену испуњености услова понуђача и 
члана групе понуђача и подизвођача 

да не 

ОБРАЗАЦ БР.2 а Образац понуде – Партија 1. да не 

ОБРАЗАЦ БР.2 б Образац понуде – Партија 2. да не 

ОБРАЗАЦ БР.3 Општи подаци о понуђачу да не 

ОБРАЗАЦ БР.4 Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем да не 

ОБРАЗАЦ БР.5 Изјава понуђача који наступа са подизвођачима да не 

ОБРАЗАЦ БР.6 Општи подаци о подизвођачу да не 

ОБРАЗАЦ БР.7 Општи подаци о члану групе понуђача да не 

ОБРАЗАЦ БР.8. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду да не 

ОБРАЗАЦ БР.9 Изјава понуђача о одговорном извођачу да не 

ОБРАЗАЦ БР.10 Изјава о расположивости техничке опреме да не 

ОБРАЗАЦ БР.11 Списак изведених радова да не 

ОБРАЗАЦ БР.12а Потврда о изведеним радовима – Партија 1. да не 

ОБРАЗАЦ БР.12а Потврда о изведеним радовима – Партија 2. да не 

ОБРАЗАЦ БР.13а Предмер и предрачун радова – Партија 1.  да не 

ОБРАЗАЦ БР.13б Предмер и предрачун радова  - Партија 2. да не 

ОБРАЗАЦ БР.14 Попуњен модел уговора да не 

ОБРАЗАЦ БР.15 Овлашћење представника понуђача да не 

ОБРАЗАЦ БР.16 Изјава о независној понуди да не 

ОБРАЗАЦ БР.17 Трошкови припреме понуде да не 

ОБРАЗАЦ БР. 18 
Изјава о поштовању обавеза која произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада и заштити животне среднине 

да не 

ОБРАЗАЦ БР. 19 Образац бр. ПО 1 да не 

ОБРАЗАЦ БР. 20 Образац бр. ПО 2  да не 
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Образац бр. 1 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца и с тим у вези прилажемо 

следећа документа о испуњености обавезних услова: 

бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА 
Ко је издао 
документ 

Бр. и датум 
издавања 

документа 
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре   
 

2. 
Потврде надлежних судова (основни, виши Посебно одељење 
за организовани криминал Вишег суда у Београду) и 
Полицијске управе Министарства унутрашњих послова 

  

 
3. 

Потврде Привредног суда и Прекршајног суда или Агенције 
за привредне регистре 

  

 
4. 

Потврда Пореске управе о измиреним доспелим порезима и 
доприносима РС  и Потврде надлежне локалне самоуправе о 
измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном 
нивоу или Потврда да се понуђач налази у поступку 
приватизације субјеката 

  

5. Извештај о бонитету (БОН-ЈН или БОН-КС) који издаје 
Агенција за привредне регистре 

  

6. Фотокопије ППОД обрасца за месец новембар 2016. године 
оверен од Пореске управе, фотокопије радних књижица и 
М3А образац за запослене или ЕБП ПУРС образац (Извод из 
појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по 
одбитку) потписан и оверен од стране лица одговорног за 
књиговодствене исправе понуђача за месец новембар 2016. 
год, а уколико је одговорни извођач ангажован по основу 
уговора копије уговора – Партија 1. 

  

7. Фотокопије важећих лиценци, Потврде Инжењерске коморе 
Србије – Партија 1. 

  

8. Фотокопије ППОД обрасца за месец новембар 2016. године 
оверен од Пореске управе, фотокопије радних књижица и 
М3А образац за запослене или ЕБП ПУРС образац (Извод из 
појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по 
одбитку) потписан и оверен од стране лица одговорног за 
књиговодствене исправе понуђача за месец новембар 2016. 
год, а уколико је одговорни извођач ангажован по основу 
уговора копије уговора – Партија 2. 

  

9. Фотокопије важећих лиценци, Потврде Инжењерске коморе 
Србије – Партија 2. 

  

10. Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом 
пописна листа, фотокопије полиса обавезног осигурања, 
фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања 
понуде 

  

11. Оригинал банкарскa гаранцијa за озбиљност понуде у висини 
10% од вредности понуде 

  

 
 
Датум: ___________ 2016. г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
 
Напомена: ако понуђач, уместо тражених доказа, наводи интернет страницу на којој су тражени 
подаци јавно доступни, интернет адресу ће уписати у колону „Ко је издао документ". 
Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају 
заједничке понуде сваки члан групе понуђача.Образац копирати у потребном броју примерака за 
сваког подизвођача уколико понуђач наступа са подизвођачима, као и за сваког члана групе понуђача. 
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Образац бр. 2а 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Општи подаци о понуђачу:  

Назив и седиште: _________________________________________________________________  

Матични број:____________________________________________________________________  

ПИБ : ___________________________________________________________________________ 

Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________________            

 Особа за контакт: _______________________________ _________________________________ 

Електронска адреса понуђача:______________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________ 

 Телефакс________________________________________________________________________                                                                                    

 Дајемо понуду за јавну набавку у отвореном поступку за извођење радова на адаптацији котларнице 
и замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној 
Трави, ЈН 12/2016.  
 

П О Н У Д А ЗА ПАРТИЈУ 1.  

Извођење радова на адаптацији котларнице Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ 
Црна Трава 

1) Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, 
поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

(заокружити слово испред опције понуде) 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 

 

2. Рок извођења радова износи ______________(_______________________________)  дана. 

Партија 1. – рок извођења не може бити краћи од 45 дана нити дужи од 60 дана 

3. Гарантни рок за све радове износи ________ (_______________________________) месеци рачунајући 
од дана примопредаје радова                                                                    словима  

4. За извршење јавне набавке ангажујемо  ______ подизвођача (уписати број подизвођача).   

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

6. Важност понуде износи ______  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда                                                                  

                                                                                   словима 

7. Рок плаћања: ___________________________ 

8. Без аванса. 

Датум:    _______________                

                                                                _____________________________ 

     М.П.   Потпис овлашћеног лица понуђача 
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Образац бр. 2б 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Општи подаци о понуђачу:  

Назив и седиште: _________________________________________________________________  

Матични број:____________________________________________________________________  

ПИБ : ___________________________________________________________________________ 

Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________________            

 Особа за контакт: _______________________________ _________________________________ 

Електронска адреса понуђача:______________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________ 

 Телефакс________________________________________________________________________                                                                  

 Дајемо понуду за јавну набавку у отвореном поступку за извођење радова на адаптацији котларнице 
и замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној 
Трави, ЈН 12/2016.  
 

П О Н У Д А ЗА ПАРТИЈУ 2.  

извођење радова на замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ 
Црна Трава 

1) Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, 
поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

(заокружити слово испред опције понуде) 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 

 

2. Рок извођења радова износи ______________(_______________________________)  дана. 

Партија 2. – неможе бити краћи од 45 дана нити дужи од 60 дана 

3. Гарантни рок за све радове износи ________ (_______________________________) месеци рачунајући 
од дана примопредаје радова                                                                    словима  

4. За извршење јавне набавке ангажујемо  ______ подизвођача (уписати број подизвођача).   

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

6. Важност понуде износи ______  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда                                                                  

                                                                                   словима 

7. Рок плаћања: ___________________________ 

8. Без аванса. 

Датум:    _______________                

                                                                _____________________________ 

     М.П.   Потпис овлашћеног лица понуђача 
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Образац бр.3 

 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЗАСТУПНИКА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 
 

                                            

  Назив понуђача:   

  Седиште и адреса понуђача:   

  Одговорно лице (потписник уговора):   

  Особа за контакт:   

  Телефон:   

  Телефакс:   

  Е-mail:   

  Текући рачун предузећа и банка:   

  Матични број понуђача:   

  Порески број предузећа – ПИБ:   

  ПДВ број:  

   Датум:     
 
_____________________                                                                                              

 
                                 Потпис овлашћеног  лица: 
 
 М.П.                          ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 



Извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава   
            ЈН 12/2016 

Конкурсна документација                                                                                                                                            Страна 21 од 86 

 
Образац бр.4 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 
 
 

 
 

 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку 
извођење радова извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради 
Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави, ЈН 12/2016, 
изјављујемо да не наступамо са подизвођачима. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Датум: 
 

Име и презиме овлашћеног лица 
 

_____________________________   
 

Потпис овлашћеног лица 
 

_____________________________ 
 

М.П. 
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Образац бр. 5. 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА  
 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 
 
 

За реализацију јавне набавке за извођење радова извођење радова на адаптацији котларнице и замени 
столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави, ЈН 
12/2016 ангажоваћемо следеће подизвођаче: 
 
 

Р.бр. Назив подизвођача Позиције (врсте) радова које ће 
бити поверене подизвођачу 

Учешће подизвођача 
(%) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
Напомена:  
У колону у којој се уписују позиције радова, уписати ознаке позиција као што је дато у предмеру и предрачуну 
радова. 
Максимално учешће свих подизвођача заједно је до 50% од укупне вредности понуде. 
У колони у којој се уписује учешће подизвођача потребно је приказати вредност радова које ће бити поверене 
одређеном подизвођачу у односу на укупно понуђену вредност уговора, приказану у процентуалном износу. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
Уколико понуђач наступа без подизвођача, образац приложити непопуњен. 

 
 
 
                                                                                                       Име и презиме овлашћеног лица 

           
                             _______________________________ 

 

Датум: ______________   М.П.   Потпис овлашћеног лица:               

 _____________________________ 
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Образац бр 6. 
 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  Назив подизвођача    

  Наслов и седиште подизвођача   

  Одговорна особа    

  Особа за контакт   

  Телефон   

  Телефакс   

  E-mail:   

  Текући рачун подизвођача 
   

  

  Матични број подизвођача 
   

  

  ПИБ   

  ПДВ број подизвођача: 
   

 

                                                                                                   

                                                                                                   Име и презиме овлашћеног лица 

                                                                                                    

                                                                                                   ___________________________ 

 

         Датум:                                           МП                              Потпис овлашћеног лица 

      _________________                                                           _______________________ 

 

 

 

Напомена: 
Податке у обрацу оверава понуђач.  
Образац је потребно умножити  у потребном броју примерака за сваког подизвођача. 
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Образац бр. 7. 
 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

                                            

  Назив члана групе понуђача   

  Седиште и адреса члана групе понуђача   

  Одговорно лице члана групе понуђача 
  (потписник уговора) 

  

  Особа за контакт:   

  Телефон:   

  Телефакс:   

  Е-mail:   

  Текући рачун предузећа и банка:   

  Матични број понуђача:   

  Порески број предузећа – ПИБ:   

  ПДВ број:  

   Датум:     
 
_____________________                                                                                              

 
                                 Потпис овлашћеног лица: 
 
 М.П.                          ______________________ 
 

 
 
 
 
 
Напомена:  
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе 
понуђача. 
Уколико понуђач наступа самостално, образац приложити непопуњен. 
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Образац бр. 8.  
 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ  
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку за извођење радова 
извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика 
„Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави, ЈН 12/2016.  
 
Овлашћујемо члана групе да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 
 
 
 

ПУН НАЗИВ И 
СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

ВРСТА РАДОВА КОЈЕ 
ЋЕ ИЗВОДИТИ ЧЛАН 

ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 
ГРУПЕ У ПОНУДИ 

(процентуално) 

ПОТПИС 
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И 
ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ 

Овлашћени члан:   Потпис одговорног лица: 
 
________________ 
                   М.П. 
 

Члан групе:   Потпис одговорног лица: 
 
________________ 
                   М.П. 
 
 

Члан групе:   Потпис одговорног лица: 
 
________________ 
                   М.П. 
 
 

Члан групе:   Потпис одговорног лица: 
 
________________ 
                   М.П. 
 
 

 
 
 
Датум: 
 
 
 
Напомена: 
 
Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе понуђача. 
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Образац бр. 9. 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ 
ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
Овом изјавом потврђујем да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду 
извршења уговора за извођење радова извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради 
Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави, ЈН 12/2016, као и да ће 
решењем бити именовани за одговорног извођача радова.  
 
 

 

Број Име и презиме Број лиценце 

Назив привредног 
субјекта који 

ангажује одговорног 
извођача 

Основ ангажовања 
1. запослен код 

понуђача 
2.ангажован уговором 

Партија: 
1 или 2 

 
1. 

   
 
 
 

  
 
 

 
2. 

   
 
 
 

  
 
 

 
3. 

   
 
 
 

  
 
 

4. 
 
 
 

 

     

 
 

Датум: _____________                                                                
 
                                                                                                                        
                                                                                                                        Потпис одговорног лица 
                        
                                                                                                                       _____________________ 
 
                                                                        М.П. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено лицеовлашћеног члана групе 
понуђача. 
 
 
Напомена: Последњу колону „основ ангажовања“ попунити тако, што се за запослене уноси број „1“, а за 
„ангажоване уговором“ број „2“ 
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Образац бр. 10. 
 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 
 

 
 

Изјављујемо да располажемо следећом техничком опремом која се тражи конкурсном документацијом 
као минимална неопходна за извршење посла и која ће нам бити на располагању све време извођења радова на 
адаптацији котларнице и замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ 
Црна Трава у Црној Трави, ЈН 12/2016 и то: 
 
1. ________________________________________________,    ком. _______     
 
2. ________________________________________________,    ком. _______     
 
3. ________________________________________________,    ком. _______    
  
4. ________________________________________________,    ком. _______   
   
5. ________________________________________________,    ком. _______  
    
6. ________________________________________________,    ком. _______    
 
7. ________________________________________________,    ком. _______    
  
8. ________________________________________________,    ком. _______     
 
  

 
Датум: _____________                                                                
 
                                                                                                                        
                                                                                                                        Потпис одговорног лица 
                        
                                                                                                                       _____________________ 
 
                                                                        М.П. 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе 
понуђача 
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Образац 10 а 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
 
 
 
 
 
Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке Радова – извођење радова на адаптацији 
котларнице и замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије 
Поповић“ Црна Трава у Црној Трави, ЈН 12/2016, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те 
уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, да у року од 15 дана од дана закључења 
уговора доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за 
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу 
за цео период извођења радова. 
 
 
 
Датум:  ______________  Потпис овлашћеног лица 

 
 
 

М.П. 
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Образац 10 б 
 
 

 
 
 

ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 

Изјављујем да је дана  _____ .  ____ ____. године, представник понуђача извршио обилазак 

зграде Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава У Црној Трави, где ће се 

изводити радови који су предмет јавне набавке и да је исти стекао увид у све потребне податке, 

пројектну документацију и информације неопходне за припрему понуде. 

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са објектом и условима односно начином 

извођења радова, те исти не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима 

реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена односно у извршењу 

предметне јавне набавке супротно одредбама конкурсне документације. 
 
 

У _______________________ дана____________. г. 
 
 

М.П. 
 
 

Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 
 

 
 
 

Напомена: 
• за понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач. 
• За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац групе – овлашћени 

члан групе понуђача. 
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Образац  бр. 11а. 
 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 1. 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач 
_______________________________________________ у претходном периоду од три године (2013., 2014., 2015. 
год) па све до дана објављивања позива на порталу ЈН, успешно реализовао уговоре који се односе на извођење 
радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији котларница: 
 
 

Наручилац 
Преиод 

извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност 

изведених радова 
(без ПДВ-а) 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

   

    

    
 

 
 
 

   

    

    

                                                          Укупно изведених радова без 
ПДВ-а 

 

                        
Датум: _____________                                                               
                                                                                                                        
                                                                                                                        Потпис одговорног лица 
                        
                                                                                                                      _____________________ 
 
                                                                        М.П. 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено лицеовлашћеног члана групе 
понуђача 
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Образац  бр. 11б. 
 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 2. 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач 
_______________________________________________ у претходном периоду од три године (2013., 2014., 2015. 
год) па све до дана објављивања позива на порталу ЈН, успешно реализовао уговоре који се односе на извођење 
радова на замени столарије: 
 
 

Наручилац 
Преиод 

извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност 

изведених радова 
(без ПДВ-а) 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

   

    

    
 

 
 
 

   

    

    

                                                          Укупно изведених радова без 
ПДВ-а 

 

                        
Датум: _____________                                                               
                                                                                                                        
                                                                                                                        Потпис одговорног лица 
                        
                                                                                                                      _____________________ 
 
                                                                        М.П. 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено лицеовлашћеног члана групе 
понуђача 
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Образац бр.12а. 
 

ПОТВРДА 
 
 
______________________________________ 
                      Назив наручиоца 
 
 
______________________________________ 
                          Адреса 
 
Овим потврђујемо да је предузеће 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 (написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач) 
 
за потребе наручиоца 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Квалитетно и у уговореном року извело радове 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

(навести врсту радова) 
 
у вредности од ________________________________________ динара без ПДВ-а, 
 
односно у вредности ________________________________________ са ПДВ-ом 
 
а на основу уговора број _______________________________ од _____________. 

 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке за извођење радова на адаптацији 
котларнице и замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије 
Поповић“ Црна Трава у Црној Трави, ЈН 12/2016 и у друге сврхе се не може користити. 
 
Контакт особа наручиоца: _____________________________________ 

 
Телефон: ____________ 
 
Датум: _____________                                                                
                                                                                                                     
                                                                                                                        Потпис одговорног лица                                                                                                                              
                        
                                                                                                                       _____________________ 
 
                                                                        М.П. 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. Наручилац ће прихватити потврде издате на 
обрасцима других наручилаца уколико садрже све податке из ове потврде. 
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Образац бр. 13а 

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – ПАРИЈА 1. 

Извођење радова на адаптацији котларнице Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ 
Црна Трава 

 

РБ ОПИС РАДОВА ЈМ Количина Цена УКУПНО 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
РАДОВА, ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ МАШИНСКОГ ДЕЛА АДАПТАЦИЈЕ  КОТЛАРНИЦЕ 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ЦРНОЈ ТРАВИ 

А КОТЛАРНИЦА 
 

I Монтажни радови (подразумева се набавка, испорука и уградња) 
      

1 

Топловодни котао на чврсто гориво од 
завареног челичног лима. Уз котао 
испоручити потребну опрему за несметани 
рад котла, регулатор промаје. 
Номинални капацитет котла: 400 кW 
Габарити: 
Дужина: 1560 мм 
Ширина: 1280 мм 
Висина: 1970 мм 
Прикључак издувних гасова: 350 мм 

    

 ком. 2.00   

2 
Мултициклон са вентилатором за одвод 
димних гасова Н=2,2 КW ком. 2.00 

  

3 

Димњача за прикључење котла на димњак, 
димензија Ø350x4мм дужине цца 1,0м. 
Димњача је изолована минералном вуном 
дебљине 80 мм у Ал лиму дебљине 0,5мм.  

ком. 2.00 

  

4 
Сигурносни вентил, радни надпритисак 6 
бар, ДН 50 

ком. 2.00 
  

5 
Манометар са трокраком славином, 0-10 
бар, прикључак Р1/2" ком 2.00 

  
6 Терометар  0-120°С ком 4.00   

7 

Пумпа са влажним ротором и 3 брзине 
Циркулациона пумпа с влажним ротором за 
уградњу у цевовод. Могуће ручно бирање 
између 3 брзине.  За мрежни прикључак 
1~230В, 50 Хз или 3x400 В/50 Хз. Пумпе су 
предвиђене за заштиту хладног краја котла 

ком. 2.00 

  

8 
Гранични термостат за укључивање пумпе 
за заштиту хладног краја. ком. 2.00 

  

9 

Равни запорни вентил, СЛ 25     
ДН50 ПН6 ком 4.00   
ДН80 ПН6 ком 8.00   

10 Неповратни вентил,      
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ДН50 ПН6 ком 2.00   

11 

Челичне бешавне цеви, димензија: 
    

Ø 21,3x2,0 мм м 84.00   
Ø 48,3x2,6 мм м 84.00   
Ø 60,3x2,9 мм м 96.00   
Ø 88,9x3,2 мм м 42.00   

12 

За спојни и заптивни материјал, ослонце 
којим су обухваћени фитинг, прирубнице и 
остало), електроде,  енергију за заваривање, 
брусне плоче, држаче и остало узима се 
50% од претходне позиције 

0.5 0.50 

  

13 
Чишћење и површинска заштита темељном 
бојом цевне мреже и ослонца. м2 56.00 

  

14 

Термичка изолација цевних водова у 
котларници минералном вуном дебљине 50 
мм у облози од Ал лима дебљине 0,5 мм, 
укупне површине 

м2 35.00 

  

15 
Омекшивач воде тип: ОВ-1044/255-764, 
маx. радни проток 1,4 м3/ч ком. 1.00 

  

16 

Отворени експанзиони суд запремине 
V=1200 литара. По монтажи експанзионог 
суда урадити изолацију минералном вуном 
дебљине 100 мм у облози од Ал лима 

ком. 1.00 

  

17 Спољна фиксна жалузина тип: БН 825x525 ком. 1.00 
  

18 

Аксијални вентилатор за уградњу у зид 
комплет са алуминијумском лебдећом 
жалузином тип: ХXБРМ-355+ПЕР355 ЦР. 

ком. 1.00 

  

19 
Радови на припреми, отварању и затварању 
градилишта Комлет 1.00 

  

20 

Пуштање инсталације у пробни рад са 
подешавањем рада система, израдом шема 
и упутстава за рад, технички преглед и 
уклањање преосталог материјала и 
чишћење градилишта. 

Комлет 1.00 

  

21 
Израда пројеката изведеног стања и предаја 
инвеститору у три примерака. 

Комлет 1.00 
  

22 
Примопредаја објекта инвеститору свих 
потребних атеста за уграђену опрему и 
материјал. 

Комлет 1.00 
  

 УКУПНО I:  
      

II Демонтажни радови     

1 
Демонтажа постојећих котлова за рад са 
лож уљем  Q=350 кцал/ч и изношење изван 
котларнице 

ком. 2.00 
 0.00 

2 
Демонтажа постојећих горионика за рад са 
лож уљем и изношење изван котларнице ком. 2.00 

 0.00 

3 
Демонтажа постојећег омекшивача воде и 
изношење изван котларнице ком. 1.00 

 0.00 
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4 
Демонтажа постојећег затвореног 
експанзионог суда В=1250 лит и изношење 
изван котларнице 

ком. 1.00 
 0.00 

5 
Демонтажа постојећег дневног резервоара 
лож уља запремине В=2000 лит и износење 
изван котларнице 

ком. 1.00 
 0.00 

6 
Демонтажа дела постојеће цевне мреже у 
котларници и изношење изван котларнице  Комлет 1.00 

 0.00 

 УКУПНО II:  
  УКУПНО А:  
      

Б ДИЗЕЛ АГРЕГАТ  
      
I Монтажни радови (подразумева се набавка, испорука и уградња) 

1 
Дизел агрегат Н=16 КW димензија 
1600x850x1130 мм, Г=630 кг 

ком. 1.00 
  

2 

Канали за одвођење издувих продуката 
сагоревања из дизел агрегата, израђени од 
црног лима дебљине 2,0 мм. Спајање 
прирубницама са дихтунгом од 
незапаљивог материјала и помоћним 
материјалом за израду каналске мреже: гас, 
жице за заваривање, електроде, вешалице, 
носачи, вијчане везе. 

кг 110.00 

  

3 
Изолација канала од црног лима 
минералном вуном дебљине 50 мм у облози 
од Ал лима дебљине 0.55мм. 

м² 3.00 
  

4 

Фиксна жалузина ФЖ, са окапницом за 
одвођење и заштитном мрежом     
БН-500x300 мм ком. 1.00   

5 
Челична бешавна цев за одвођење 
продуката сагоревања из дизел мотора м 5.00 

  

6 
Повезивање дизел агрегата на постојећи 
разводни орман Комплет 1.00 

  

7 

Пуштање инсталације у пробни рад са 
подешавањем рада система, израдом шема 
и упутстава за рад, технички преглед и 
уклањање преосталог материјала и 
чишћење градилишта. 

Комплет 1.00 

  

 УКУПНО I:  
      

II Демонтажни радови     

1 
Демонтажа постојећег дизел агрегата Н=25 
КW и одношење изван просторије дизел 
агрегата 

ком. 1.00 
  

2 
Демонтажа постојећег одвода димних 
гасова и изношење изван просторије дизел 
агрегата 

ком. 1.00 
  

 УКУПНО II:  
 УКУПНО Б:  
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Ц Електро радови у котларници  
      

I Монтажни радови (подразумева се нававка, испорука и уградња) 

1 

Набавка, испорука, уградња и повезивање 
електро ормана РО-К (котларнице), 
израђеног од два пута декапираног лима, 
заштићен електростатичком 
пластификацијом, у степену заштите ИП54.  
Орман садржи следећу опрему: 
- трополни компакт заштитни прекидач 
40А, ком. 1 
- контактор 12А 230V, ком. 4  
- биметално заштитно реле, ком. 4 
- моторно заштитне склопке, ком. 2  
- аутоматски осигурач S20А III полни, ком. 
1  
- аутоматски осигурач S16А III полни, ком. 
3  
- аутоматски осигурач S10А III полни, ком. 
2  
- аутоматски осигурач S16А, ком. 2  
- аутоматски осигурач B16А, ком. 8  
- аутоматски осигурач B10А, ком. 1  
- аутоматски осигурач B6А, ком. 1 
- гребенаста склопка ПС-10-90У, ком. 6  
- сигналне сијалице ЛЕД фи 22, ком. 10  
- остали ситан неспецифицирани материјал 
(клеме, проводници,...) 
У орману предвидети повезивање и место 
за уградњу два фрекевентна регулатора 
снаге 2.2 КW, за упуштање вентилатора 
мултициклона. Фреквентне регулаторе 
испоручује извођач машинских 
инсталација. 

 
  ком. 1.00   

2 

Монтажа и повезивање АТС (орман 
аутоматике) ормана агрегата. Орман 
испоручује извођач машинских 
инсталација. 

ком. 1.00 

  

3 

Набавка, испорука и полагање проводника 
типа ПП00-Y 5x6 мм, за напајање ормана 
РО-К. Кабл се полаже по претходно 
монтираним ПНК регалима од АТС ормана 
агрегата до позиције ормана РО-К. 

м 8.00 

  

4 

Набавка, испорука и полагање проводника 
типа ПП00-Y 5x6 мм, за генераторско 
напајање АТС ормана. Кабл се полаже у 
претходно монтираним ПНК регалима од 
агрегата до АТС ормана. 

м 5.00 

  

5 

Набавка, испорука и полагање проводника 
типа ПП00-Y 5x1.5 мм, за управљачку везу 
агрегата и АТС ормана. Кабл се полаже у 
претходно монтираним ПНК регалима од 
агрегата до АТС ормана. 

м 5.00 
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6 

Набавка, испорука и полагање проводника 
типа ПП00-Y 4x2.5 мм, за напајање 
циркулационих пумпи. Кабл се полаже у 
претходно монтираним ПНК регалима од 
разводног ормана до позиције пумпе. На 
вертикалном делу трасе од ПНК регала до 
пумпе кабл се полаже у пластифицирано 
метално заштитно (сапа) црево.  

м 45.00 

  

7 

Набавка, испорука и полагање проводника 
типа ПП00-Y 3x1.5 мм, за напајање 
циркулационих пумпи за заштиту хладних 
крајева котла. Кабл се полаже у претходно 
монтираним ПНК регалима од разводног 
ормана до позиције пумпе. На вертикалном 
делу трасе од ПНК регала до пумпе кабл се 
полаже у пластифицирано метално 
заштитно (сапа) црево.  

м 50.00 

  

8 

Набавка, испорука и полагање проводника 
типа ПП00-Y 4x1.5 мм, за напајање 
вентилатора мултициклона. Кабл се полаже 
у претходно монтираним ПНК регалима од 
разводног ормана до позиције пумпе. На 
вертикалном делу трасе од ПНК регала до 
пумпе кабл се полаже у пластифицирано 
метално заштитно (сапа) црево.  

м 50.00 

  

9 

Набавка, испорука и полагање проводника 
типа ПП00-Y 3x1.5 мм, за напајање расвете 
и анти паник расвете просторије 
котларнице и просторије за смештај 
агрегата. Кабл се полаже по зиду у 
одговарајуће ПВЦ круте цеви, делом по 
постојећим ПНК регалима. 

м 40.00 

  

10 

Набавка, испорука и полагање проводника 
типа ПП00-Y 3x2.5 мм, за напајање 
сервисне монофазне шуко утичнице, 
просторије котларнице и просторије за 
смештај агрегата. Кабл се полаже по зиду у 
одговарајуће ПВЦ круте цеви, делом по 
постојећим ПНК регалима. 

м 20.00 

  

11 

Набавка, испорука и полагање проводника 
типа ПП00-Y 5x2.5 мм, за напајање 
сервисне монофазне шуко утичнице, 
просторије котларнице и просторије за 
смештај агрегата. Кабл се полаже по зиду у 
одговарајуће ПВЦ круте цеви, делом по 
постојећим ПНК регалима. 

м 20.00 

  

12 

Набавка, испорука и монтажа кабловских 
перфорираних регала ПНК100, за потребе 
полагања проводника за напајање ел. 
потрошача термотехничких инсталација. 
Регали се монтирају на зиду на 
одговарајуће конзолне носаче КЗ100, на 
сваких 1.5 м. 

м 20.00 

  

13 
Набавка, испорука и монтажа монофазне 
шуко утичнице у пластичном кућишту, за 
монтажу на зид. 

ком 2.00 
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14 
Набавка, испорука и монтажа трофазне 
шуко утичнице у пластичном кућишту, за 
монтажу на зид. 

ком 2.00 
  

15 

Набавка, испорука и монтажа флуо 
светиљке снаге 2x36W, у кућишту од 
поликарбоната, степена заштите ИП54, за 
монтажу у котларници и просторији за 
смештај агрегата. 

ком 6.00 

  

16 

Набавка, испорука и монтажа анти-паник 
светиљке, снаге 2x8W, степена заштите 
ИП54, у котларници и просторији за 
смештај агрегата. 

ком 2.00 

  
17 Остали ситан неспецифицирани материјал Комлет    

 УКУПНО II:  
      

II Демонтажни радови     
      
1 Демонтажа постојећих електро ормана. ком. 1.00   
2 Демонтажа постојеће ел. инсталације - 

опште инсталације и инсталације ел. 
потрошача термотехничких инсталација. 

ком. 1.00 
  

 УКУПНО II:  
  УКУПНО Ц:  
      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
      

А КОТЛАРНИЦА     
      

Б ДИЗЕЛ АГРЕГАТ     
      

Ц ЕЛЕКТРО РАДОВИ     
  УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  
  ПДВ 20%  
  УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 
 

 
Датум: _____________                  М.П.         Овлашћено лице: 
 
 
         Потпис овлашћеног лица: 
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Образац бр. 13б 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – ПАРИЈА 1. 
Извођење радова на замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије 

Поповић“ Црна Трава 
 

Обрачун по комаду прозора и датом техничком опису 

Опис позиције Количина Јед. Цена Износ 
А1. Набавка, транспорт и монтажа 
трокрилног прозора према шеми, ознака XII 
- учионице, зборница и канцеларија, 
димензије 660x(95+3x80)x218 цм. 
У цену урачунати уградњу подрпозорске 
(парапетне) даске и спољен окапнице 
(солбанци). 

2    

А2. Набавка, транспорт и монтажа 
трокрилног прозора према шеми, ознака I - 
учионице, зборница и канцеларије, 
димензије (240x211) цм. 
У цену урачунати уградњу подрпозорске 
(парапетне) даске и спољен окапнице 
(солбанци).   

46   
 

А3. Набавка, транспорт и монтажа 
трокрилног прозора према шеми, ознака F - 
пролазни холови, димензије (240x246) цм. 
У цену урачунати уградњу подрпозорске 
(парапетне) даске и спољен окапнице 
(солбанци). 

33   
 

А4. Набавка, транспорт и монтажа 
трокрилног прозора према шеми, ознака III 
и IV – кабинети, димензије (240x211) цм, са 
косинама. 
У цену урачунати уградњу подрпозорске 
(парапетне) даске и спољен окапнице 
(солбанци). 

6   
 

А5. Набавка, транспорт и монтажа 
трокрилног прозора према шеми, ознака Е - 
приземље хола школе, димензије (240x313) 
цм. 
У цену урачунати уградњу подрпозорске 
(парапетне) даске и спољен окапнице 
(солбанци). 

8   
 

А6. Набавка, транспорт и монтажа 
једнокрилног прозора према шеми, ознака II 
- wc-i за особље, димензије (80x121) цм. 
У цену урачунати уградњу подрпозорске 
(парапетне) даске и спољен окапнице 
(солбанци).       

4   
 

А7. Набавка, транспорт и монтажа 
двокрилног прозора према шеми, ознака V - 
wc-i за ученикe, димензије (420x121) цм. 
У цену урачунати уградњу подрпозорске 
(парапетне) даске и спољен окапнице 
(солбанци).       

6   
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А8. Пажљива демонтажа постојећих 
дрвених прозора у учионицама, зборници, 
канцеларијама, пролазним холовима и wc-
ima. Демонтиране дрвене прозоре 
складиштити на месту где одреди корисник 
- школа. 

105   
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
 

ПДВ 20% 
 

УКУПНО СА ПДВ-ом 
 

 
Обрачун по комаду врата и датом техничком опису 

Опис позиције Количина Јед. Цена Износ 
Б1. Набавка, транспорт и монтажа 
застакљене преграде са двокрилним 
улазним вратима, ознака G, G' – пролазни 
холови: димензије (240x243) цм        

3   
 

Б2. Набавка, транспорт и монтажа 
унутрашњих једнокрилних врата, ознака 1 
– улази у учионице: димензије 
100x(200+100)x113 цм        

10   
 

Б3. Набавка, транспорт и монтажа 
унутрашњих једнокрилних врата, ознака 2, 
2a, 2b - улаз у канцеларије и кабинете: 
димензије 90x(200+90)x113 цм        

10   
 

Б4. Набавка, транспорт и монтажа 
унутрашњих двокрилних врата, ознака 8 - 
улаз у зборницу и учионице: димензије 
160x(200+160)x113 цм  

3   
 

Б5. Пажљива демонтажа постојећих 
дрвених врата у учионицама, зборници, 
канцеларијама, пролазним ходницима и 
wc-има. Демонтирана дрвена врата 
складиштити на месту где одреди 
корисник - школа. 

26   
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А  

ПДВ 20%  

УКУПНО СА ПДВ-ом  
 
 
 
 
Датум: _____________                  М.П.         Овлашћено лице: 
 
 
         Потпис овлашћеног лица: 
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Образац 13-б. 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
1 Трошкови рада машина    
2. Трошкови радне снаге    
3. Трошкови материјала    
4. Остали трошкови    
5.     
6.     
7.     
 УКУПНО:    

 
 
 
 
Датум: _____________                  М.П.         Овлашћено лице: 
 
 
         Потпис овлашћеног лица: 
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Образац 13-б  
Динамички  план  извођења радова  

Р
ед

н
и

 б
ро

ј 

ОПИС РАДА 

Је
д.

 м
ер

е Количина Први  Други  Трећи  Четврти   

План 

Н
ед

ељ
н

о 

месец месец месец месец  

Извр-
шено 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

1 
    

                            

                            

2 
    

                            

                            

3 
    

                            

                            

4 
    

                            

                            

5 
    

                            

                            

6 
    

                            

                            

7 
    

                            

                            

8 
    

                            

                            

9 
    

                            

                            

10 
    

                            

                            
 
   Датум: ___________________________         Овлашћено лице: 
 
         М.П. 
             Потпис овлашћеног лица: 



 
Образац бр. 14 

 
VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

FIDIC 
 
 
 

 

 

 

 ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF SERBIA 

ACES УДРУЖЕЊЕ ИНЖЕЊЕРА КОНСУЛТАНАТА СРБИЈЕ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRATKA FORMA 
Ugovora 

 

 

UGOVOR 

OPŠTI USLOVI 

PRAVILA ZA REŠAVANjE SPOROVA 
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Општи преглед садржаја 

Споразум 

Прилог 

 

Део 1 

ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Део 2 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Правила за решавање спорова
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SPORAZUM 

 
Naručilac je Opština Crna Trava iz Crne Trave, Trg Milentija Popovića 61,  

lzvođač je ___________________________________________________________________ iz 

_____________________________________________________________________________ 

Naručilac želi da se izvedu određeni Radovi koji su poznati kao: Izvođenje radova na adaptaciji kotlarnice i 
zameni stolarije na zgradi Tehničke škole sa domom učenika „Milentije Popović“ Crna Trava u Crnoj 
Travi.. 

 

PONUDA 

Izvođač je pregledao dokumentaciju navedenu u Prilogu koji sačinjava sastavni deo ovog Sporazuma i nudi 
se da izvede Radove u skladu sa Ugovorom za iznos od ______________ 
_________________________________________________________________ (slovima) 

_______________________________________________________________  (brojkama) 

ili za neki drugi iznos koji je utvrђen Ugovorom. 

Naručilac mоže da ovu ponudu, koju je Izvođač podneo u dva potpisana originalna pri-merka, prihvati 
potpisivanjem i vraćanjem Izvođaču jednog primerka originala do _____  
_________________________________________ (datum). 

Izvođaču je poznato da Naručilac nije u obavezi da prihvati najnižu ili bilo koju drugu ponudu primljenu za 
izvođenje radova. 

                                                                                      

Potpis:____________________________                  koji je ovlašćen za potpisivanje u ime  

 (naziv оrganizacije): 

Ime: ______________________________           __________________________ 

Svojstvo:__________________________          __________________________ 

Datum:   __________________________ 

 

PRIHVATANJE 

Naručilac svojim potpisom ispod ovog teksta potvrđuje da je prihvatio ponudu Izvođača i da pristaje da za 
izvođenje Radova Izvođaču plati u skladu sa Sporazumom. Ovaj Sporazum stupa na snagu onog dana kada 
Izvođač primi originalni primerak ovog dokumenta koji je potpisan od strane Naručioca. 

 

Potpis: _______________________________               Datum:____________________________ 

Ime: Slavoljub Blagojević                    koji je ovlašćen za potpisivanje u ime: 

Svojstvo: Predsednik opštine Crna Trava   
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PRILOG 

 

Ovaj prilog sačinjava sastavni deo Sporazuma. 

[Napomena: Izvođač unosi sledeće podatke, izuzev stavki za koje su uneti uslovi 
Naručioca, pre podnošenja ponude.] 

 

 

Stavka  Član Podaci 

Dokumenti koji sačinjavaju  
sastavni deo ugovora po  
redu prvenstva ................................ 1.1.1 

Dokument    Oznaka dokumenta 

 (a) Sporazum ......................................................... DOKUMENT 1     

(b) Posebni uslovi....................................................          DOKUMENT 2  

(c) Opšti uslovi......................_........................... ......... DOKUMENT 3 

(d) Projekat za izvođenje............................... .........       DOKUMENT 4 

 (g)  Predmer i predračun................................. .........    DOKUMENT 7 

(h)  Građevinska dozvola.................................................. .......      DOKUMENT 8 

(i)  Rešenje za ovlašćeno lice ispred Naručioca ...... ......... ..... DOKUMENT 9 

(j)  Rešenje o imenovanju stručnog nadzora........................ .....   DOKUMENT 10 

(k)  Rešenje o imenovanju kordinatora za bezbednost u 

 fazi izvođenja radova ispred Naručioca ....................... ...... DOKUMENT 11 

(l)  Elaborat za uređenje gradilišta sa spiskom  

      angažovanih radnika na projektu............................ ......... DOKUMENT 12 

(m) Plan ugovorne cene i plaćanja ................................... ........    DOKUMENT 13 

(n)   Polise osiguranja......................................................... .......              
 DOKUMENT 14 

(o)   Dinamički plan ........................................................... .......              
 DOKUMENT 15 

(r)   Rešenje o imenovanju lica za odgovornog izvođača 

        radova........................................................................... ...          DOKUMENT 16 

(r)   Rešenje o imenovanju lica za koordinatora za BZR 

        ispred Izvođača radova............................................... .......             DOKUMENT 17 

(s)   Menica sa meničnim ovlašćenjem .............................. .......            DOKUMENT 18 

 

Rok za završetak   ................................  1.1.9 za obe partije od 45 od 60 dana 

Merodavno pravo  ............................... 1.4 Pravo zemlje Srbije 

Jezik  .................................................... 1.5 Srpski 

Obezbeđenje pristupa Gradilištu  ......... 2.1 Na datum početka (član 1.1.7) 

Ovlašćeno lice  .................................... 3.1 Slavoljub Blagojević 

lme i adresa predstavnika Naručioca  3.2 Trg Milentija Popovića 61, Crna Trava 
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Sredstvo obezbeđenja za dobro 
izvršenje posla: 

Iznos  ..................................................... 4.4 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a  

Obrazac .. ............................................... 4.4 Bankarska garancija za dobro izvršenje posla sa  
   rokom važenja najmanje 30 dana duže od isteka  

 roka za konačno izvršenje posla. Izvođač mora 
obezbediti neopozivu i bezuslovnu bankarsku 
garanciju za izvođenje radova na dati iznos, u formi 
koja je prihvatlјiva za  Naručioca. 

  

Sredstvo obezbeđenja za otklanjanje  
nedostataka:   

Iznos  ..................................................... 4.4 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a  

Obrazac .................................................  4.4 Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u   
   garantnom roku u korist Investitora sa rokom   
   važenja deset dana dužim od ugovorenog  
   garantnog roka.  

* Naručilac menja po potrebi 

 

Stavka  Podklauzula     Podaci 

Program: 

Rok za podnošenje ..............................              7.2 U roku od 14 dana od datuma početka  

Iznos koji je plativ zbog  
neizvršavanja ....................................... 7.4 10% od  iznosa navedenog u Sporazumu 

Rok za prijavu nedostataka ................ 9.1 & 1.5 24 meseca od dana navedenog u saopštenju iz  

   člana 8.2 

Postupak vršenja izmena 

Tarife za dodatne radove  .................... 10.2 Predstavnik Naručioca može, pisanim 
obaveštenjem, u svakom trenutku dati uputstva Izvođaču da sprovede odstupanja i Izvođač mora izvesti i biti 
obavezan u pogledu svakog takvog odstupanja. Sem ukoliko u takvom obaveštenju postoje drugačije 
instrukcije, Izvođač mora detaljno raščlaniti povećanja i smanjivanja ugovorne cene i svaki uticaj na vreme 
završetka u roku od 7 dana po prijemu takvog obaveštenja, a pre nego što Izvođač izvede odstupanje. Kada 
odstupanje za rezultat ima povećanje ugovorne cene ili produženje roka završetka, što utvrđuje predstavnik 
Naručioca, Izvođač ima pravo na takav iznos i/ili produženje. Stope ili cena za svako odstupanje moraju biti 
određene sporazumno, a u slučaju da nema sporazuma predstavnik Naručioca pravi procenu na osnovu 
ugovorene cene sadržane u Sporazumu i načinu plaćanja. Da bi se izbegla sumnja, pravo Izvođača na isplatu 
za odstupanja isključuje režijske troškove i rashode. Izvođač ne sme sprovoditi odstupanja bez pisanog 
ovlašćenja predstavnika naručiloca. (pojedinosti) 

Vrednovanje radova* 

Ponovno merenje sa tenderskim predmerom.............. 11.1 Naručilac mora platiti Izvođaču ugovornu cenu 
u skladu sa cenom ugovorenoj u Sporazumu i načinu plaćanja. Smatra se da se Izvođač uverio da je ugovorna 
cena korektna i dovoljna, kao i sve fiksirane stope i cene po jedinici proizvoda date u ugovoru (pojedinosti) 

* Naručilac menja po  potrebi 
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Stavka  Član Podaci 

Procenat garantnog depozita ..............  11.3 10% 

Valuta plaćanja ................................... 11.7 RSD 

Osiguranja ........................................... 14.1 Izvođač mora obezbediti osiguranje, na dan početka 
radova ili pre njega, i nakon toga sve vreme, u zajedničko ime svih Strana, održavati ona osiguranja, ako ih 
ima, koja su navedena u Planu radova. 

Sva osiguranja moraju odgovarati svim zahtevima koji su detaljno izloženi u Planu radova. Polise moraju biti 
izdate od strane osiguravača i pod uslovima koje je odobrio naručilac. Izvođač mora naručiocu pružiti dokaze 
da je svaka polisa koja se mora imati u vezi s Ugovorom na snazi i da su plaćene premije.  

Svi  iznosi koje je osiguravač isplatio na ime gubitka ili štete na radovima pripadaju zajednički svim 
stranama i koriste se za opravke gubitka ili štete ili kao kompenzacija za gubitak ili štetu koji neće biti 
popraveni.  

Ako se od Izvođača traži da ima osiguranje u skladu s ovim stavom i on to ne uradi ili ne održava važenje 
bilo kojeg od osiguranja o kome je reč, ili ne ponudi zadovoljavajuće dokaze, polise ili priznanice, Naručilac 
može, ne dovodeći u pitanje nijedno drugo pravo ili pravni lek, da osigura naknadu koja je relevantna za 
takvo neispunjenje ugovornih obaveza i da plati dospele premije i povrati iste putem odbitka od bilo kojih 
drugih iznosa koji dospevaju za plaćanje Izvođaču 

         Vrsta pokrića* Osigurani iznos*                           lzuzeća 

Radovi, materijali postrojenja   lznos naveden u  
i takse                                               ugovoru + 15% 
 __________________________ 

Oprema Izvođača  Puna cena zamene  __________________________ 

Povreda lica i  
imovinska šteta     ________________________    __________________________ 

Radnici      ________________________    __________________________ 

Ostalo*  ________________________ __________________________ 
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Opšti uslovi 

1. Opšte odredbe 

1.1  Definicije 

Reči i izrazi koji se koriste u niže definisanom ugovoru imaju značenje koje im je ovde dato, osim kada 
kontekst iziskuje drukčije značenje: 

Ugovor 

1.1.1 "Ugovor'' predstavlja Sporazum i svu ostalu dokumentaciju navedenu u Prilogu. 

1.1.2 "Specifikacije" predstavljaju dokument koji je naveden u Prilogu i koji sadrži zahteve Naručioca u 
pogledu projektovanja koje vrši lzvođač, ako je predviđeno, i sve izmene u tom dokumentu. 

1.1.3 "Crteži" predstavljaju crteže Naručioca Radova prema spisku u Prilogu i sve izmene u tim 
crtežima. 

Lica 

1.1.4 "Naručilac" predstavlja lice koje je imenovano u Sporazumu i pravne sledbenike tog lica, ali ne i 
njegove cesionare (ukoliko se Izvođač s tim nije saglasio). 

1.1.5 "Izvođač" predstavlja lice koje je imenovano u sporazumu i pravne sledbenike tog lica, ali ne i 
njegove cesionare (ukoliko se Naručilac s tim nije saglasio). 

1.1.6 "Strana" predstavlja bilo Naručioca ili Izvođača. 

Datumi, vreme i rokovi 

1.1.7 "Datum početka" predstavlja 14. dan od datuma kada je Sporazum stupio na snagu, ili bilo koji 
drugi datum koji je dogovoren između strana. 

1.1.8 "dan" predstavlja kalendarski dan. 

1.1.9 "Rok za završetak" predstavlja rok za završetak radova koji je naveden u Prilogu (ili koji je 
produžen u skladu sa članom 7.3) računato od Datuma početka. 

Novac i plaćanja . 

1.1.10 "Trošak" predstavljaju sve troškove koji je Izvođač opravdano imao (ili će imati), bilo na ili van 
gradilišta, uključujući i režijske i slične troškove, ali koji ne uključuju i dobit. 

Ostale definicije 

1.1.11 "Oprema Izvođača" predstavlja sve aparate, mašine, vozila, objekte i ostale stvari koje su potrebne 
za izvođenje radova, ali bez materijala ili postrojenja. 

1.1.12 "Zemlja" predstavlja zemlju u kojoj se nalazi Gradilište. 

1.1.13 "Obaveze Naručioca" predstavljaju one stvari koje su navedene u članu 6.1. 

''Viša Sila" predstavlja nekakav izuzetan događaj ili okolnost  koja je  van kontrole Strana, protiv koje ta 
Strana objektivno nije mogla da se obezbedi pre zaključivanja ugovora, 

1.1.14 koju po njenom nastanku ta strana objektivno nije mogla da izbegne ili savlada. i koja se u bitnoj 
meri ne može pripisati drugoj strani.  
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Opsti uslovi 22 

1.1.15 "Materijali" predstavljaju stvari bilo koje vrste (osim Postrojenja) koje sačinjavaju ili 

će sačinjavati deo osnovnih radova. 

1.1.16 "Postrojenje" predstavlja mašine i aparate koji sačinjavaju ili će sačinjavati deo osnovnih radova. 

1.1.17 "Gradilište" predstavlja mesto koje je obezbedio Naručilac za izvođenje radova i svako drugo 
mesto koje je ugovorom predviđeno kao deo Gradilišta. 

1.1.18 "izmena" predstavlja izmenu specifikacija i/ili crteža (aka postoje) koju je Naručilac naložio u 
skladu sa članom 10.1. 

1.1.19  “Radovi"  predstavljaju sav rad  i projektovanje (eventualno)  koje  vrši Izvođač, uključujući i 
privremene radove i sve izmene. 

1.2 Tumačenja 

Reči koje ukazuju na lica ili strane uključuju privredna društva i organizacije. Reči koje ukazuju na 
jedninu ili jedan rod uključuju množinu ili neki drugi rod, zavisno od konteksta. 

1.3 Prioritet dokumentacije 

Dokumenti koji sačinjavaju Ugovor smatraju se uzajamno objašnjivim. U slučaju dvosmislenosti ili 
neusaglašenosti dokumenata, Naručilac Izvođaču izdaje sve potrebna uputstva, s tim što se prioritet 
određuje po spisku iz Priloga. 

1.4 Merodavno pravo 

Merodavno ugovorno pravo se navodi u Prilogu 

1.5 Komunikacije 

Kad god je predviđeno davanje ili izdavanje obaveštenja, uputstva ili ostalih komunikacija bilo kom licu, 
to se čini u pisanoj formi na jeziku koji je naveden u Prilogu, ukoliko drugačije nije predviđeno, i ne može 
se sa tim odugovlačiti niti može biti neopravdano uskraćeno. 

1.6 Zakonske obaveze 

Izvođač se obavezuje da postupa u skladu sa zakonima zemalja u kojima se obavljaju aktivnosti. Izvođač 
se obavezuje da daje sva obaveštenja i da plaća sve naknade i slične troškove u vezi sa Radovima. 

Naručilac 

2.1 Obezbeđenje Gradilišta 

Naručilac se obavezuje da obezbedi Gradilište i pravo pristupa istom u vremenu navedenom u Prilogu 

2.2 Dozvole i licence 

Naručilac se obavezuje da na zahtev Izvođača, Izvođaču  pruži pomoć u podnošenju zahteva za dozvole, 
licence ili odobrenja koji su potrebni za  Radove. 

2.3 Uputstva Naručioca 

Izvođač se obavezuje da postupa u skladu sa uputstvima koje Naručilac bude izdao u vezi sa Radovima, 

uključujući i obustavu radova u celini ili delimično. 

2.4 Odobrenja 

Nikakvo   odobrenje   ili  saglasnost   ili  uzdržvanje   od  komentara   od  strane   Naručioca ili Predstavnika  
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Naručioca ne može da utiče na obaveze  Izvođača. 

3. Predstavnik Naručioca 

3.1 Ovlašćeno lice 

Jednom članu osoblja Naručioca izdaje se ovlašćenje da deluje u njegovo ime. lme tog lica navodi se u 

Prilogu ili ga Naručilac na neki drugi način saopštava   Izvođaču. 

3.2 Predstavnik Naručioca 

Naručilac takođe može da angažuje neku firmu ili pojedinca za izvršavanje određenih obaveza. Naziv 
odnosno ime privrednog društva ili lica imenovanog za vršenje takvih dužnosti može da se navede u Prilogu 
ili da se Izvođaču saopštava s vremena na vreme. Naručilac se obavezuje da Izvođača obavesti o obavezama i 
ovlašćenjima predstavnika Naručioca. 

4. Izvođač 

4.1 Opšte obaveze 

Izvođač se obavezuje da Radove izvede dobro i u skladu sa Ugovorom. Izvođač se obavezuje da obezbedi 
sav nadzor, radnu snagu, Materijale, Postrojenja i Opremu Izvođača koji budu potrebni. Sav Materijal i 
Postrojenja koji se nalaze na Gradilištu smatraju se vlasništvom Naručioca. 

4.2 Predstavnik Izvođača 

Izvođač se obavezuje da Naručiocu podnese na saglasnost ime i podatke o licu koje je ovlašćeno da prima 
naloge u ime Izvođača. 

4.3 Podugovaranje 

Izvođač nema pravo da radove u celini ustupi podizvođačima. Izvođač nema pravo da ustupi bilo koji deo 
radova podizvođačima bez saglasnosti  Naručioca. 

4.4 Sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla 

Ako je to navedeno u Prilogu, Izvođač se obavezuje da u roku od  14  dana  od Datuma početka, Naručiocu 
podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla, koja je izdata u formi i od strane trećeg lica, 
odobrenoj od strane  Naručioca. 

5. Projektovanje od strane Izvođača 

5.1 Projekti Izvođača 

Izvođač se obavezuje da izvrši projektovanje u predviđenom obimu koji je naveden u Prilogu. Izvođač se 
obavezuje da Naručiocu odmah podnese sve projekte koje bude pripremio. U roku od 14 dana od prijema, 
Naručilac saa svoje primedbe ili ako neki projekt nije u skladu sa Ugovorom, odbija takav projekt sa 
obrazloženjem. Izvođač ne može da izgradi bilo koji element osnovnih radova koji je on projektovao u roku 
od 14 dana od podnošenja projekta Naručiocu ili ako je_ projekat tog elementa bio odbijen. Odbijeni projekat 
mora da se odmah ispravi i ponovo podnese. Izvođač se obavezuje da ponovo podnese sve projekte na koje 
su bile stavljene primedbe nakon što je postupio u skladu sa tim primedbama u potrebnoj  meri. 

5.2 Odgovornost za projekte 

Izvođač ostaje odgovoran za ponuđene projekte i projekte predviđene ovim članom, koji moraju da budu 
upotrebljivi u svrhe predviđene Ugovorom, kao i za kršenje bilo kog patentnog ili autorskog prava u vezi 
istih. Naručilac je odgovoran za Specifikacije i Crteže. 
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6. Odgovornost Naručioca 

6.1 Odgovomosti Naručioca 

U ovom Ugovoru, odgovornosti Naručioca odnose se na: 

a) rat, neprijateljstva (bez obzira da li je rat objavljen ili ne), invaziju i delovanje stranih neprijatelja u 
zemlji, 

b) pobunu, terorizam, revoluciju, ustanak, vojnu ili uzurpiranu vlast ili građanski rat u zemlji, 

c) meteže ili nerede koji nisu izazvani od strane osoblja i drugih radnika Izvođača i koji utiču na 
Gradilište i/ili Radove, 

d) jonizujuće zračenje ili radioaktivna zagađenost izazvana nuklearnim gorivom ili radioaktivnim 
otpadom od nuklearnog goriva, radioaktivne eksplozive ili ostale opasne osobine bilo kojeg 
nuklearnog sklopa ili komponente takvog sklopa, osim u meri u kojoj je možda Izvođač odgovoran 
za korišćenje radioaktivnog materijala, 

e) udarni talasi izazvani avionima ili ostalim letilicama koji se kreću brzinom zvuka ili nadzvučnim 
brzinama, 

f) korišćenje od strane Naručioca ili zauzimanje bilo kog dela Radova u slučajevima koji nisu 
Ugovorom predviđeni, 

g) projekte bilo kog dela radova koje je pripremilo osoblje Naručioca ili su to ucinila lica za koja je 
Naručilac odgovoran, 

h) dejstvo prirodnih sila na gradilište i/ili radove, koje je bilo  nepredvidivo  i protiv kojeg iskusni 
Izvođač objektivno nije bio u mogucnosti da preduzme mere predostroznosti, 

i) Višu Silu, 

j) obustavu iz člana 2.3, ukoliko do nje nije doslo krivicom Izvođača, 

k) svako neizvršavanje obaveza od strane Naručioca, 

I) fizičke prepreke ili fizičke uslove, osim klimatskih, na koje se naiđe na Gradilištu tokom izvođenja 
Radova, koje iskusni Izvođač objektivno nije mogao da predvidi, a koje je Izvođač odmah saopštio 
Naručiocu, 

m) svako odlaganje ili poremećaj koji je izazvan bilo kojom izmenom, 

n) bilo koju izmenu merodavnog prava do koje dode posle datuma podnošenja ponude, 

o) gubitke koji proističu iz prava Naručioca da mu se stalni radovi izvedu na, preko, ispod ili kroz bilo 
koje zemljište i da zaposedne to zemljište za stalne radove, i 

p) štetu koja je neminovna posledica obaveze Izvođačada izvede Radove i otkloni nedostatke. 

7. Rok završetka 

7.1 lzvođenje Radova 

Izvođač se obavezuje da pristupi izvođenju radova na Datum početka, ekspeditivno i bez odlaganja, i da 
Radove završe u roku za završetak. 

7.2 Program  

Izvođač se obavezuje da u roku koji je naveden u Prilogu Naručiocu dostavi program Radova 

po obrascu koji je naveden u Prilogu. 
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7.3 Produženje roka 

U skladu sa članom 10.3, Izvođač ima pravo na produženje roka za završetak ako kasni ili ce da kasni 
krivicom Naručioca. 

Po prijemu zahteva Izvođača, Naručilac razmatra priloženo obrazloženje i po potrebi produžava rok za 
završetak. 

7.4 Zakasneli završetak 

Ako Izvođač ne završi radove u roku za završetak, njegova jedina obaveza prema Naručiocu zbog takvog 
kašnjenja odnosi se na isplatu iznosa preciziranog u Prilogu za svaki dan zakašnjenja. 

8. Primopredaja 

8.1 Završetak 

Izvođač može da Naručioca obavesti kada bude smatrao da su radovi završeni. 

8.2 Obaveštenje o primopredaji 

Naručilac obaveštava Izvođača kada bude smatrao da je Izvođač završio  radove, pri čemu navodi datum 
završetka. Alternativno, Naručilac može da obavesti Izvođača da su radovi spremni za primopredaju iako 
nisu u potpunosti završeni, pri čemu navodi datum primopredaje. 

Naručilac prima radove po davanju takvog obaveštenja. Izvođač se obavezuje da izvede preostale radove i da 
shodno članu 9. raščisti Gradilište. 

9. Otklanjanje nedostataka 

9.1 Otklanjanje nedostataka 

Naručilac ima pravo da bilo kad pre isteka roka navedenog u Prilogu Izvođaču prijavi sve nedostatke ili 
nezavršene radove. Izvođač se obavezuje da bez ikakvog troška na teret Naručioca otkloni sve nedostatke 
koji su posledica iz projekata Izvođača, Materijala, Postrojenja ili izrade koji nisu bili u skladu sa Ugovorom. 

Troškovi otklanjanja nedostataka koji su posledica drugih okolnosti utvrđuju se kao izmene. U slučaju da 
Izvođač ne otkloni bilo koji nedostatak ili ne završi preostale radove u primerenom roku od prijave tih 
nedostataka, Naručilac ima pravo da obavi sav potreban rad o trošku Izvođača. 

9.2 Otkrivanje i ispitivanje  

Naručilac ima pravo da naloži otkrivanje i/ili ispitivanje bilo kog dela radova. Ukoliko se ne utvrdi da 
projekti Izvođača, Materijali, Postrojenja ili izrada nisu u skladu sa Ugovorom, Izvođač ima pravo na 
naknadu za takvo otkrivanje i/ili ispitivanje kao izmene u skladu sa članom 10.2. 

10. Izmene i potraživanja 

10.1 Pravo na izmene 

Naručilac ima pravo da naloži vršenje izmena. 

10.2 Vrednovanje izmena 

izmene se vrednuju kako sledž 

a) Paušalno po dogovoru između Strana, ili 

b) tamo gde je to odgovarajuće, prema cenama iz Ugovora, ili 
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c) ako nema prikladnih cena, cene iz Ugovora se koriste kao osnovica vrednovanja, ili ako je to 
neodgovarajuće 

d) po novim prikladnim cenama koje budu dogovorene ili koje Naručilac smatra odgovarajućim, ili 

e) ako tako naloži Naručilac, po cenama za dodatne radove iz Priloga o kojima Izvođač vodi 
evidenciju u vezi utrošenog vremena, Opreme Izvođača i korišćenih Materijala. 

10.1 Blagovremeno upozorenje 

Bilo koja Strana se obavezuje da drugu stranu upozori čim postane svesna okolnosti koje bi mogle da uspore 
ili poremete izvođenje Radova ili iz kojih bi mogla da proizadu dodatne Zahteve za dodatnim plaćanjima. 
Izvođač se obavezuje da  preduzme  sve  razumne  mere kako bi se takvi uticaji sveli na minimum. 

Pravo Izvođača na produženje Roka za završetak ili dodatno plaćanje ograniceno je na rok i plaćanje koji bi 
važili da je on odmah podneo obaveštenje i predužeo sve razumne mere. 

10.2 Pravo na Zahtev 

Ako Izvođač bude izložen Troškovima krivicom Naručioca, on ima pravo na naknadu tih Troškova. Ako se 
krivicom Naručioca ukaze potreba za vršenjem izmena Radova, to ce se tretirati kao izmena. 

10.3 Postupak izmena I potrazivanja 

Izvođač se obavezuje da Naručiocu podnese vrednost izmena i Zahteva po stavkama u roku od 28 dana od 
prijema naloga ili događaja iz kojeg proizilazi Zahtev. Naručilac vrši proveru i eventualno odobrava dotičnu 
vrednost ili je sam određuje. 

 

11. Ugovorena cena i plaćanje 

11.1 Vrednovanje Radova 

Radovi se vrednuju na način naveden u Prilogu, u skladu sa članom 10. 

11.2 Mesečni obračun 

Izvođač ima pravo na mesečno plaćanje: 

a) vrednosti izvedenih Radova, 

b) procenta vrednosti Materijala i Postrojenja isporučenih na Gradilištu u razumnom roku, koji je 
naveden u Prilogu, sa eventualno dospelim dodacima ili odbicima. 

Izvođač svakog meseca podnosi Naručiocu izvestaj navodeći iznose na koje ima pravo po sopstvenom 
mišljenju. 

11.3 Privremene situacije 

U roku od 28 dana od prijema svakog obračuna, Naručilac isplaćuje Izvođaču iznos koji je nave-den u 
obračunu, umanjen za Garantni depozit po stopi iz Priloga i za bilo koji iznos koji Naručilac nije odobrio sa 
obrazloženjem. Naručilac nije u obavezi da isplati bilo koji iznos koji je ranije smatrao plativim Izvođaču. 

Naručilac ima pravo da uskrati plaćanje situacije sve dok ne primi  garanciju  za  dobro izvršenje posla u 
skladu sa članom 4.4 (ako je  predviđena). 

11.1 Isplata prve polovine Garantnog depozita 

Naručilac se obavezuje da Izvođaču isplati polovinu Garantnog depozita u roku od 14 dana od izdavanja 
obaveštenja u skladu sa članom 8.2. 
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11.2 lsplata druge polovine Garantnog depozita 

Naručilac se obavezuje da Izvođaču isplati ostatak Garantnog depozita u roku od 14 dana od bilo isteka roka 
navedenog u Prilogu ili otklanjanja prijavljenih nedostataka ili završavanja preostalih radova, kako je to 
predviđeno članom 9.1, zavisno od poslednje nastalog slučaja. 

11.3 Okoncana situacija 

U roku od 42 dana od poslednje nastalog slučaja iz člana 11.5, Izvođač podnosi Naručiocu konačni obračun 
sa pratecom dokumentacijom koja je Naručiocu opravdano potrebna da bi utvrdio konačnu ugovornu 
vrednost. 

U roku od 28 dana od podnošenja konačnog obračuna, Naručilac isplaćuje dospeli iznos izvođaču. Ako 
Naručilac ne bude saglasan sa bilo kojim delom konačnog obračuna, on je duzan da svoje neslaganje 
obrazlozi prilikom isplate. 

11.4 Valuta 

Plaćanje se vrši u valuti koja je navedena u Prilogu. 

11.5 Kašnjenje u plaćanju 

Izvođač ima pravo na zateznu kamatu po stopi navedenoj u Prilogu za svaki dan kašnjenja Naručioca u 
plaćanju po isteku predviđenog roka za  plaćanje. 

12. Neizvršenje obaveza 

12.1   Neizvršenje od strane Izvođača 

Ako Izvođač napušti radove, odbije ili ne izvrši validno uputstvo Naručioca ili ne postupa ekspeditivno i bez 
zastoja ili ako uprkos pisanoj pritužbi krši svoje ugovorne obaveze, Naručilac ima pravo da ga upozori sa 
pozivom na ovaj član i navodeći učinjeni prekršaj. 

Ako Izvođač ne preduzme odgovarajuće mere za ispravljanje prekršaja u roku od 14 dana od prijema 
upozorenja, Naručilac ima pravo da raskine ugovor sa otkaznim rokom od 21 dan. Izvođač potom napušta 
Gradilište i za sobom ostavlja Materijale i Postrojenja, kao i svu Opremu Izvođača cije je korišćenje do 
završetka radova Naručilac naložio u otkazu. 

12.1 Neizvršenje od strane Naručioca 

Ako Naručilac ne izvrši isplatu u skladu sa ugovorom ili uprkos pisanoj pritužbi krši svoje ugovorne 
obaveze, Izvođač ima pravo da ga upozori sa pozivom na ovaj član i navodeći učinjeni prekršaj. Ako prekršaj 
ne bude ispravljen u roku od 7 dana od prijema upozorenja od strane Naručioca, Izvođač ima pravo da 
obustavi izvoclenje Radova u celini ili delimično. 

Ako prekršaj ne bude ispravljen u roku od 28 dana od prijema upozorenja od strane Naručioca, Izvođač ima 
pravo da raskine ugovor sa otkaznim rokom od 21 dan. lzvođac se potom povlači sa Gradilišta. 

12.2 Nesolventnost 

Ako bilo koja Strana bude proglasena nesolventnom u skladu  sa  merodavnim zakonom, druga Strana ima 
pravo da Ugovor odmah raskine podnošenjem otkaza. Izvođač potom napušta gradilište ostavljajući za 
sobom, u slučaju njegove nesolventnosti, svu Opremu Izvođača  čije je korišćenje do završetka radova 
Naručilac naložio u otkazu. 

12.3 Plaćanje po raskidu 

Po raskidu, Izvođač ima pravo na isplatu neisplaćenog dela vrednosti izvedenih Radova i Materijala i 
Postrojenja isporučenih na Gradilištu, sa korekcijom za: 
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a) iznose na koje Izvođač ima pravo u skladu sa članom 10.4, 

b) iznose na koje Naručilac ima pravo, 

c) ako je Naručilac raskinuo ugovor u skladu sa članom 12.1 ili 12.3, on ima pravo na iznos koji 
odgovara 20% vrednosti delova Radova koji nisu bili izvedeni do dana raskida, 

d) ako je Izvođač raskinuo ugovor u skladu sa članom 12.2 ili 12.3, on ima pravo na naknadu troškova 
vezanih za obustavu i napuštanje Gradilišta i iznos koji odgovara 10% vrednosti delova radova koji nisu 
bili izvedeni do dana raskida. 

Neto dospela razlika se isplaćuje ili vraća u roku od 28 dana od podnošenja otkaza. 

13. Rizik i odgovornost 

13.1 Izvođačevo staranje o Radovima 

lzvođac snosi potpunu odgovornost za staranje o Radovima od Datuma početka do datuma obaveštenja iz 
člana 8.2. 

Odgovornost potom prelazi na Naručioca. U slučaju da tokom navedenog perioda docle do nastanka gubitka 
ili štete u Radovima, Izvođač se obavezuje da nadomesti takav gubitak ili štetu, tako da Radovi budu u 
skladu sa Ugovorom. 

Ukoliko do gubitka ili štete nije doslo krivicom Naručioca, Izvođač se obavezuje da obešteti Naručioca, 
druge izvođace Naručioca, zastupnike i radnike za gubitke ili štetu nastalu u Radovima i za sve Zahteve ili 
Troškove u vezi sa Radovima, a koji su nastali zbog kršenja Ugovora u vidu nemara ili drugih prekršaja 
učinjenih od strane Izvođača, njegovih zastupnika ili radnika. 

13.1 Viša Sila 

Ako bilo koja Strana bude ili ce biti onemogućena Višom Silom da izvršava svoje obaveze, dotična Strana je 
obavezna da o tome odmah obavesti drugu Stranu. Po potrebi, Izvođač obustavlja izvođenje Radova i vrši 
demobilizaciju svoje opreme u obimu koji je dogovoren sa Naručiocem. 

Ako dejstvo Više Sile traje duže od 84 dana, bilo koja Strana ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim 
rokom od 28 dana. 

Po raskidu, Izvođač ima pravo na isplatu razlike u vrednosti izvedenih Radova i Materijala i Postrojenja 
isporučenih na Gradilištu, sa korekcijom za: 

a) sve iznose na koje Izvođač ima pravo u skladu sa članom 10.4, 

b) Troškove vezane za obustavu i napuštanje Gradilišta, 

c) sve iznose na koje Naručilac ima pravo. 

Neto dospela razlika se isplaćuje ili vraća u roku od 28 dana od podnošenja otkaza. 

14. Osiguranje 

14.1  Pokriće 

Izvođač se obavezuje da pre početka izvođenja radova izvrši i nadalje održava zajedničko osiguranje u ime 
Strana: 

a) za gubitak i oštećenje Radova, Materijala, Postrojenja i Opreme Izvođača, 

b) od odgovornosti za gubitak, oštećenje, smrt ili povredu trecih lica ili njihove imovine kao 
posledica izvršavanja Ugovora od strane Izvođača, uključujući i odgovornost Izvođača za štetu 
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nanetu imovini Naručioca mimo Radova, i 

c) od odgovornosti obe Strane i bilo kog predstavnika Naručioca za smrt ili povredu osoblja 
Izvođača, ukoliko do toga nije doslo zbog nemara na strani Naručioca, Predstavnika Naručioca ili 
njihovih radnika. 

14.2   Aranzmani osiguranja 

Sva osiguranja moraju da budu u skladu sa uslovima iz Priloga. Osiguravaci i  uslovi osiguranja podležu 
odobrenju Naručioca. Izvođač se obavezuje da Naručiocu podnese  dokaz o tome da su 

sve polise osiguranja na snazi i da su premije plaćene. 

Strane zajednički zadržavaju sav novae primljen od osiguravaca u vezi gubitaka ili oštećenja radova i koriste 
ga za saniranje gubitaka ili štete ili kao obeštećenje za ne sanirane gubitke ili štetu. 

14.3   Propust da se izvrši osiguranje 

Ako izvođač ne izvrši ili ne održava bilo koje osiguranje iz prethodnih članova ili ne podnese valjane dokaze, 
polise ili priznanice, Naručilac ima pravo da bez uticaja na bilo koje svoje drugo pravo, izvrši osiguranje koje 
pokriva takvo neizvršavanje i plati dospele premije i da iste povrati kao odbitak od iznosa koji su plativi 
Izvođaču. 

15. Rešavanje sporova 

15.1 Adjudikacija 

U slučaju nastanka bilo kakvog spora između Izvođača i Naručioca u vezi sa Ugovorom, uključujući 
vrednovanje koje izvrši i odluke koje donese Naručilac, i isti ne bude rešen na prijateljski način, bilo koja 
Strana ima pravo da spor podnese na odlučivanje u skladu sa priloženim Pravilima za odlučivanje u 
sporovima (u daljem tekstu: "Pravila"). Adjudikator je lice koje su strane sporazumno odredile. Ako ne dode 
do sporazuma, Adjudikator se određuje u skladu sa Pravilima. 

15.2 Obaveštenje o nezadovoljstvu 

Ako neka Strana bude nezadovoljna odlukom Adjudikatora ili ako odluka ne bude doneta u roku 
predviđenim Pravilima, ona može da podnese obaveštenje o nezadovoljstvu sa pozivom na ovaj član u roku 
od 28 dana od prijema odluke ili isteka roka za donosenje odluke. Ako se obaveštenje o nezadovoljstvu ne 
podnese u predviđenom roku, odluka postaje konačna i za strane obvezujuca. Ako obaveštenje o 
nezadovoljstvu bude podneto u predviđenom roku, odluka je obvezujuća za obe strane i one moraju da 
odmah postupe u skladu s njom, ukoliko odluka ne bude izmenjena od strane arbitra. 

15.3 Arbitraža 

Spor u vezi kojeg je podneto obaveštenje o nezadovoljstvu konačno rešava arbitar po pravilima navedenim u 
Prilogu. Ako se ne postigne sporazum, arbitra određuje organ koji je naveden u Prilogu. Rasprava se održava 
u mestu koje je navedeno u Prilogu i na jeziku koji je naveden u članu 1.5. 
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Napomena: Predviđeno je da Kratka forma ugovora bude uspešno primenjena bez Posebnih uslova. 
Medutim,  ako je zbog uslova  projekta  pozeljno  da  se izvrši izmena bilo kog člana ili da  se dodaju 
ugovorne odredbe, izmene  i dopune trebalo bi da se napisu na stranicama odeljka Posebni uslovi. Potrebno 
je da se takvi članovi pažljivo pripreme s obzirom na veliku prednost Posebnih uslova koja je određena 
članom 1.3. 
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POSEBNI USLOVI 

Opšti uslovi se menjaju i dopunjuju uklјučivanjem sledećih posebnih uslova:  

Ako ništa nije navedeno ne primenjuju se nikakvi dodatni uslovi.  

Stav Dodatni opšti uslov  

Član   1.4 Jezik komunikacije je srpski 

Član  1.1.2 Briše se. 

Član  1.1.3 Briše se. 

Član  1.1.7 Menja se i glasi: 

"Datum početka" predstavlјa datum obostranog potpisivanja ugovora. 

Datumom uvođenja u gradilište smatra se datum otvaranje građevinskog dnevnika 
nakon dobijanja pozitivnog mišlјenja za bezbedan pristup gradilištu.    

Član  2.1 Menja se i glasi: 

Naručilac se obavezuje da obezbedi pravo pristupa gradilištu u periodu 
izvođenja radova. Izvođač prima k znanju da neće dobiti ekskluzivnu državinu ili 
ekskluzivan pristup gradilištu. 

Član  2.2 Menja se i glasi: 

Naručilac se obavezuje da na zahtev  izvođača, izvođaču  pruži pomoć u 
podnošenju zahteva za dozvole, licence ili odobrenja koji su potrebni za radove u 
Zemlјi, ali ne van nje. 

Član  5 Briše se. 

Član  5.1 Briše se. 

Član  5.2 Briše se. 

Član . 7.2 Menja se i glasi: 

Izvođač se obavezuje da u roku koji je naveden u Prilogu Naručiocu dostavi 
program radova koji sadrži:  
-dinamički plan sa planom angažovanja mehanizacije i radne snage. 

Član 8.1 Menja se i glasi:  

Izvođač se obavezuje da pisanim putem obavesti Naručioca kada bude smatrao 
da su radovi završeni. 

Član 9.1  stav 1. Menja se i glasi: 

Naručilac ima pravo da bilo kad pre isteka roka navedenog u Prilogu 
izvođaču prijavi sve nedostatke ili nezavršene radove. Izvođač se obavezuje da, bez 
ikakvog troška na teret Naručioca, otkloni sve nedostatke koji su posledica projekta 
za izvođenje, materijala, postrojenja ili izrade koji nisu bili u skladu sa Ugovorom.  

Izvođač se obavezuje da prilikom primopredaje radova preda Naručiocu 
bankarsku garanciju u iznosu od 10% od ugovorene cene za otklanjanje nedostataka u 
garantnom roku. 
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Član 9.2  stav 1. Menja se i glasi: 

Naručilac ima pravo da naloži otkrivanje i/ili ispitivanje bilo kog dela radova. 
Ukoliko se ne utvrdi da projekat za izvođenje,  materijali,  postrojenja ili izrada nisu u 
skladu sa Ugovorom, izvođač ima pravo na naknadu za takvo otkrivanje i/ili 
ispitivanje kao izmene u skladu sa članom 10.2.                                                                              

Član 10.2 Menja se i glasi: 

Izmene se vrednuju kako sledi: 

  d)  po novim prikladnim cenama koje budu dogovorene ili koje Naručilac 
smatra odgovarajućim. 

Član  10.5 

 

Menja se i glasi: 

Izvođač se obavezuje da Naručiocu podnese vrednost izmena i zahteva 
po stavkama uz dostavlјanje odgovarajućih dokaza, u roku od 7 dana od prijema 
naloga ili događaja iz kojeg proizilazi zahtev. Naručilac vrši proveru i eventualno 
odobrava dotičnu vrednost ili je sam određuje. 

Član 11.3 stav 1. 

 

Menja se i glasi: 

U roku od _____ dana od prijema svakog obračuna, Naručilac isplaćuje 
izvođaču iznos koji je naveden u obračunu, umanjen za bilo koji iznos koji 
Naručilac nije odobrio sa obrazloženjem.  

Član 11.4 Briše se. 

Član 11.5 Briše se. 

Član 11.6 Menja se i glasi: 

U roku od ____ dana od podnošenja konačnog obračuna, Naručilac isplaćuje 
dospeli iznos izvođaču. Ako Naručilac ne bude saglasan sa bilo kojim delom konačnog 
obračuna, on je dužan da svoje neslaganje obrazloži prilikom isplate. 

Član 13.1 stav 1. Menja se i glasi: 

Izvođač snosi potpunu odgovornost za staranje o radovima od datuma početka 
do datuma primopredaje radova. 

Član 14.2  stav 
1. 

Menja se i glasi: 

Sva osiguranja moraju da budu u skladu sa uslovima iz Priloga. 
Osiguravači i uslovi osiguranja podležu odobrenju Naručioca. Izvođač se obavezuje 
da Naručiocu podnese dokaz o tome da su sve polise osiguranja na snazi. 

Član 14.3 Briše se. 

Član 15 Menja se i glasi: 

U slučaju nastanka bilo kakvog spora između Izvođača i Naručioca u 
vezi sa Ugovorom, uklјučujući vrednovanje koje izvrši i odluke koje donese 
Naručilac, i isti ne bude rešen na prijatelјski način, bilo koja Strana ima pravo da 
spor podnese na odlučivanje stvarno nadležnom trgovinskom sudu u Leskovcu. 

Član 15.1 Briše se. 

Član 15.2 Briše se. 

Član 15.3 Briše se. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС – ПАРТИЈА 1. 

Извођење радова на адаптацији котларнице Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна 
Трава 

 
На захтев инвеститора, ради преласка на рад котларнице са чврстим горивом дрветом, из 

котларнице се износе постојећи котлови за рад са лож уљем, ком. 2 ,сваки капацитета Q=350000 
Кцал/х (407 КW) заједно са горионицима. Уместо њих извршиће се уградња два котла сваки 
капацитета Q=400 КW. Нови котлови морају задовољити Правилник о техничким захтевима за 
пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Сл. гласник РС“ бр. 
87/72011). 

Котлови на чврсто гориво се стављају на тржиште и употребу ако су исправно уграђени, 
одржавани и употребљавани у складу са својом наменом и ако не угрожавају здравље и безбедност 
људи, домаћих животиња и имовине. Произвођач котлова је дужан да достави упутства и услове за 
постављање и рад котлова, упутство за одржавање и прегледе опреме током употребе. Уз сваки котао 
испоручује се и одговарајући мултициклон са вентилатором за одвод димних гасова. Одвод димних 
гасова је у постојећи димњак. Вентилатор за одвод димних гасова је снабдевен фреквентним 
регулатором. Употребом мултициклона смањује се емисија штетнх материја у атмосферу. Граничне 
вредности и загађења материја за нова мала котловска постројења у које спада пројектована 
котларница морају задовољити вредности које су дате чланом 25. став 2. Уредбе о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“ 
бр. 6/16). Произвођач котлова је у обавези да достави упутство за погон, одржавање и употребу котла, 
пумпи, система за припрему воде и остале опреме у  котларници. 

 Пројектом је предвиђено повезивање нових котлова челичним цевима са постојећим 
разделником и сабирником. У котларници ће бити демонтирана и изнета и следећа опрема: затворени 
експанзиони суд, компресор, омекшиваћ воде који није у функцији, дневни резервоар лож уља. 
Пројектом је предвиђена набавка и монтажа новог омекшивача воде тип: ОВ-1044/255-764, дуплекс, 
капацитета 1400 л/ч. За осигурање котлова предвиђена је уградња отворене експанзионе посуде на 
највишем делу блока учионица до кога се доводи разводна и повратна сигурносна цев као и сигнална 
из котларнице. Такође на самим котловима биће уграђени вентили сигурности. За заштиту хладног 
краја котла предвиђена је одговарајућа циркулациона пумпа као и гранични термостат за укључивање 
пумпе. Овим пројектом није предвиђена измена постојеће топловодне инсталације за довод топле 
воде од котларнице до објеката који се греју (разделник и сабирник воде, циркулационе пумпе за три 
гране, цевни водови од разделника и сабирника до објеката који  се греју). 

Пројектом је предвиђена демонтажа и изношење постојећег дизел агрегата снаге 25 КW који 
није у функцији и набавка и монтажа новог дизел агрегата снаге 16 КW, чија снага покрива потрошњу  
опреме у котларници и остале потребе у школи према захтеву из пројектног задатка. 

 
ОПШТИ УСЛОВИ 

1. На основу овог пројекта инвеститор може набавити и уградити опрему предвиђену овим пројектом.  
2. Инсталација и постројење се морају извести тако да у свему одговарају овом пројекту и условима 
произвођача опреме, као и у складу са важећим прописима и стандардима. Свако одступање од 
пројекта је дозвољено само уз претходну сагласност пројектанта, а све измене се морају унети у 
грађевински дневник.  
3. Уколико извођач одступи од пројекта без писмене сагласности пројектанта, тада сноси  
одговорност и за евентуално неправилно функционисање постројења - инсталације.  
4. Извођење радова се може приступити тек након добијене дозволе за градњу и 
прибављених свих потребних сагласности предвиђних важећим прописима.  
5. Извођач је обавезан, уколико примети приликом извођења радова да је предложено решење 
технићки неисправно, лоше или није усаглашено са грађевинским објектима или другим 
инсталацијама, да о томе обавести инвеститора и тражи измену пројекта  
6. Уграђени материјал мора имати атесте по важећим прописима.  
7. Ако надзорни орган захтева испитивање материјала, извођач ће га поднети на испитивање 
овлашћној установи, а трошкови уколико материјал одговара, наплатиће посебно као вишак рада,  с 
тим што има право на споразумно продужење рока. Уколико материјал не одговара стандардима, тада 
трошкове сноси произвођач. Ако није другачије одговорено сав материјал предвиђен за  градњу мора 
да је неупотребљиван. (нов).  
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8. О свим радовима предвиденим овим пројектом извођач је дужан водити прописан документа 
(грађевински дневник и књига) у којој ће поред овере надзорног органа и пројектант у склопу 
директног надзора ставити своје евентуалне примедбе, односно потврдити исправност извођења  по 
пројекту и одобреним изменама.  
9. Извођач је дужан: 

- да постројење изгради по одобреном пројекту,  
- да постројење изгради сагласно прописима, упутствима и стандардима,  
- да преузме све потребне мере за осигурање радника, пролазника и саобраћаја, као и за 

осигурање постројења које се гради и суседних објеката.  
 
10. Извођач је одговоран инвеститору и надзорном органу и са њим комуницира преко грађевинског 
дневника.  
11. За надзор над извођењем радова, оверу грађевинске књиге и дневника, као и оверу других 
службених докумената, инвеститор је дужан одредити једно струћно лице које ће га уједно заступати 
у свим пословима у вези извођења уговорених радова. Име тог лица инвеститор је дужан писмено 
саопштити извођачу радова.  
12. Извођач је одговоран за квалитет радова и уградњу материјала ако су радови изведени по 
одобреном пројекту, односно одобреном извођачу радова.  
13. За мање измене у односу на усвојени пројекат, тј. такве измене које га функционално не мењају 
или не захтевају значајније повећанње инвестиција, довољна је само сагласност пројектанта.  
14. Уколико се укаже прилика за већим изменама пројекта, онда се прерађени пројекат мора упутити 
поново на одобрење.  
15. Након завршетка радова, целокупно постројење - инсталација се мора испитати на 
непропустљивост и чврстоћу. Испитивање мора извршити извођач радова уз обавезно присуство 
надзорног органа.  
16. О извршеном испитивању морају се саћинити записници који морају садржати:  

- предмет испитивања  
- попис лица која су вршила и присуствовала испитивању  
- датум и време испитивања  
- околности под којима се врши испитивање (темперетура, киша, снег и сл.)  
- наћин испитивања са назнаком апарата и уређаја помоћу којих се врши испитивање,  
- резултати испитивања са таћно добијеним вредностима уз евентуални графички приказ 

добијених резултата   
- закључак у коме се констатује да ли испитивање задовољава или не.   
- својеручни потпис лица која су вршила испитивање и која су присуствовала испитивању. 

  
17. Као завршетак радова сматра се дан кад извођач поднесе надзорном органу писмени извештај о 
завршетку уговорених радова и овај то писмено потврди у грађевинском дневнику, односно, затражи 
од инвеститора писмено да се образује комисија за технички пријем  
18. За технички пријем извођач, односно инвеститор, је дужан комплетирати (припремити) следећу 
документацију:  

- одобрење за градњу са сагласностима надлежних органа и установа (СУП, ПТТ, 
водопривреда, енергетика заштита на раду, урбанисти, народна одбрана, итд.)  

- комплетну инвестиционо – техничку документацију (машински, грађевински, електро – 
пројекат, радионички цртеж и сл.), а са допунама и изменама 

- оцену овлашћене струћне установе за зведени објекат са аспекта заштите на раду и 
противпожарне заштите,  

- потребну документацију употребљеног материјала и опреме,  
- записник о извршеној контроли и пријему конструкције пре монтаже,  
- записник и извештај о испитивању и резултатима испитивања,  
- атест електроде којом је вршено заваривање,  
- атест заваривања,  
- документацију о извршеној контроли заварених спојева (радиографска контрола),  
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- дневник рада,  
- записник о испитивању уземљења и громогранске инсталације,  
- извештај о интерном прегледу изведених радова, 
- упутство за пуштање у рад и оџавање са шемом постројења. 

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

1. - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  
1.1 - Монтажа опреме  
Монтажу опреме треба извести према упутству произвођача и диспозиционим цртежима у 

пројекту. Приликом монтаже односно постављања опреме на темеље мора се водити рачуна да не  
дође до оштећења осетљивих делова опреме. Пре подливања темеља и анкер завртања треба постоља 
опреме изнивелисати помоћу подлошки у хоризонталан положај. Сву арматуру, сигурносне елементе 
и мерне инструменте треба уградити према упутству произвођача опреме односно према пројекту и 
испитати њихово функционисање. Уколико је опрема термички напрегнута, треба обезбедити добро 
налегање и слободан рад покретних ослонаца. Све  прикључне цевоводе треба извести "еластићно" 
како би се смањило њихово дејство на дозвољену вредност оптерећења. За опслуживање опреме 
уколико је то потребно треба извести одговарајуће подесте са  степеништем и оградама. Такође, 
уколико је потребно, треба обезбедити уземљење, хлађење  лежишта и све потребне елементе за 
исправан рад. По завршеној монтажи и испитивању на "хладно" треба опрему добро оћистити и 
одмастити, заштитити антикорозивним премазом или предвиђеном фарбом односно топлотном 
изолацијом.  

1.2 - Монтажа цевовода  
Монтажу цевовода треба извести према шемама и диспозиционим цртежима из пројекта. На 

цевоводима где је предвиђена дилатациона лира или просторна компензација између два фиксирана 
ослонца при монтажи треба извршити преднапрезање у хладном стању како је у пројекту назначно, 
односно 50% ако није назначено. Извођење претходног истезања мора се извршити у присуству 
надзорног органа и оверити у грађевинској књизи. Сви цевоводи треба да  буду изведени са падом 
назначеним у пројекту тако да се могупразнити на најнижим тачкама,  односно одзрачивати на 
највишим тачкама ако је то потребно. Изведена растојања не смеју да пређу маx. дозвољена односно 
назначена у пројекту. Врсту ослонца уколико у пројекту или  посебној документацији није назначено 
треба одабрати према стандарду за одговарајућу цев и начин ношења. Клизни ослонци треба да добро 
належу на носаче, односно ролнице, како би  оптерећење у цевима било равномерно. Код монтаже 
ослонаца са опругама треба строго водити рачуна да предвиђена оптерећења опруга у загрејаном 
стању цевовода буду према датој документацији. Конструкција цевних носача треба да обезбеди 
добро ослањање цевовода, односно мора да без деформације пренесе оптерећење на подлогу. 
Цевоводни мостови и стубови носача морају се  прорачунати на све спољне утицаје од стране 
пројектанта челичне конструкције. Засуни и вентили као и остала арматура треба да су атестирани за 
радни притисак и температуру, како је назанчено на шеми и спецификацији. Прирубнице, заптивачи и 
везни завртњи као и фитинг са заптивним материјалом треба да одговара предвиђеним радним 
условима у пројекту. Заваривање прирубниц  на цевоводе мора да буде управно на осу цеви чиме се 
обезбеђује добро заптивање и равномерно оптерећење завртњева за везу. Спојеви цеви се изводе 
заваривањем, са прирубницама или са  фитингом са навојем, с тим што прирубнице треба употребити 
само на местима где се цеви  прикључују на засун вентиле и другу арматуру или на делове мреже који 
морају бити одвојиви (разделници - сабирници, резервоари, итд.). Заварена места на саставима цеви 
морају бити особито чврста и поуздано израђена са равномерном и довољном дебљином завареног 
слоја, али тако да се не умањи отвор цеви. Шав за заваривање мора бити пажљиво припремљен. На 
местима где се цеви заварују треба израдити искошења за шав вара. За цеви са зидовима дебелим 
преко 3 мм ово искошење мора износити 60 - 70°. За цеви са дебљином зида од 3 мм и мање не треба 
закошавати  ивицу. Пре заваривања ивице треба очистити од рђе и нечистоће. Заваривање цеви за 
инсталације  под притиском смеју обављати само атестирани заваривачи. За заптивање треба 
употребити армирани клингерит најмање дебљине 3 мм. Израда разних кривина на цевима може бити 
изведена спајањем цеви или употребом готових лукова начињених од истог материјала као и цеви. 
Пролази кроз зидове и таванице морају се тако подесити да се зидови и малтер ширењем не би 
оштетили тј. треба уградити цевне чауре. Арматура и фазонски делови не смеју се сместити у зидове 
и  таванице. На местима продора прикључака за грејна тела кроз зид ове треба са обе стране зида 
поставити розетне. Спајање цевовода са осталом опремом мора бити тако изведено да не дође до  
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непредвиђеног накнадног оштећења. По завршној изради и хладној проби цевовода и ослонце са 
носачима треба добро очистити и одмастити и премазати минијумом а потом изоловати или 
офарбати. 
 

1.3 - Техничка испитивања  
По завршеној монтажи опреме и цевовода треба извршити појединачно испитивање сваког 

елемента опреме, односно цевовода а затим комплетног уређаја уколико је технолошки то изводљиво. 
Све агрегате са погонским електромотором пре првог укључивања проверити да ли су заштићени од 
струјног удара на спољни додир и да ли је извршена електро заштита мотора на преоптерећење. 
Такође се код свих врста пумпи мора обезбедити протицање довољне количине радног медијума да 
би се избегло прегревање лежишта и других радних склопова. Пре првог пуштања треба ручно 
проверити да ли се обртни склопови лако окрећу и да ли су спојнице правилно постављене. Прво 
укључивање треба да буде краткотрајно да би се избегле евентуалне хаварије. 
Код опреме сложеније конструкције пре прве пробе мора се добро проучити погонско упутство и 
према њему поступити. Извођач радова је дужан да уређаје, цевоводе и арматуру подвргне пуном 
техничком испитивању у свему према СПРС.М.Е6.012 и то:  

- испитивање заптивености  
- дилатационо испитивање  
- термотехничко испитивање.  

Пре почетка испитивања мора се урадити следеће:  
- Извршити детаљан преглед и чишћење уграђене опреме  
- Обезбеди приступ и осветљеност свих делова који се испитују  
- Обезбеди добро заптивање на свим водовима и арматурама  
- Обезбеде сви водови који се не користе слепим прирубницам  
- Обезбеди учвршћивање свих елемената  
- Изврши испирање целог система  
- Уграде пригушне бленде (ако су предвиђене пројектом  
- Систем напуни водом. Испитивање заптивености врши се притиском: Пи = 2 + Хст + Нп 

(бар) где је: Хст - статички притисак постројења Нп - напор пумпе. Сматра се да је проба 
успела ако током 6 часова не дође до појава на запртивености према тачки 4.2 
СПРС.М.Е6.012. Дилатационо испитивање врши се после испитивања на заптивеност, а 
пре затварања канала, зазиђивања и изолационих радова. Носилац топлоте се загреје до 
највише пројектоване температуре и препусти хлађењу на температури околине. Поступак 
се још једном понови. Ако се после детаљног прегледа утврди да нема незаптивености и 
других оштећења испитивање је успело о чему се формира записник према тачки 5 
СПРС.М.Е6.012. Испитивање заптивености врши се притиском: Пи = 2 +  Хст + Нп (бар) 
где је: Хст - статички притисак постројења Нп - напор пумпе. Сматра се да је проба успела 
ако током 6 часова не дође до појава на запртивености према тачки 4.2 СПРС.М.Е6.012. 
Термотехничка испитивања врше се у циљу утврђивања функционалности и подешености 
постројења.  

 
Приликом термотехничких испитивања провереава се: 

- Исправан рад арматуре  
- Равномерност загревања грејних тела  
- Постизање пројектованих техничких параметара (температуре, притисци, разлике 

температура, разлике притисака итд.)  
- Исправан рад мерних и регулационих уређаја  
- Да ли изведени систем покрива пројектоване количине топлоте 
- Максимални капацитет генератора и измењивача топлоте  
- Капацитет генератора топлоте и измењивача за припрему топле воде  
- Постизање пројектованог степена корисности за грејне системе. Сва испитивања морају се 

вршити у складу са тачком 6.1 - 6.5 СПРС.М.Е6.012.  
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1.4 – Изолација 
Пројектом предвиђену опрему и цевоводе треба изоловати стакленом вуном у јастуцима са 

облогом од алуминијумског лима дебљине 0,8 мм. Дебљину изолације извести према подацима датим 
у пројекту, а специфична запремина изолације треба да обезбеди коефицијент проводљивости од 
0,043 W/мк при температури од 100°С. Изолација треба да се постави концентрично око цеви а на 
крајевима цевовода треба поставити прстенове од лима, да би се спречило испадање изолације и 
продор влаге. Облогу изолације треба урадити тако да се обезбеди несметана дилатација цевовода и 
добра заштита од продора влаге.  

1.5 - Пробни погон  
По извршеној монтажи техничким испитивањима и изолацији постројења, а према 

припремљеним погонским упутствима, може се извршити пробни погон постројења. Пробни погон 
треба да изведе специјално обучено особље извођача радова уз контролу будућег погонског особља  
постројења или нека специјализована установа, а у складу са уговорном обавезом. Пуштање 
појединих агрегата и уређаја у погон треба извести постепено према утврђеном технолошком 
редоследу уз максималну контролу свих елемената постројења. Уколико се примете неке 
неправилности у раду или недозвољене механичке деформације треба одмах обуставити погон. 
Посебно треба контролисати термички јако оптерећене цевоводе, њихову дилатацију и понашање 
ослонаца са носачима. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА – ПАРТИЈА 2.  

Замена столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава 
 

Столарију (прозори и врата) израдити од петокоморних тврдих профила, беле боје са 
минималном дубином уградње 70 мм. Број комора профила минимум петокоморни са ојачањем од 
поцинкованих челичних профила одговарајуће дебљине. Профили не могу бити произведени од 
рециклиране пластике, искључиво безоловни ПВЦ са „зеленим“ стабилизаторима на калцијум-цинк 
бази. Такође ПВЦ профил треба да садржи постојаност на променама температуре, постојаност боје, 
да обезбеди високу механичку стабилност и заптивање стакала. Заптивке између стакла и ПВЦ 
профила од висококвалитетних црних ЕПДМ материјала који се навлаче на ПВЦ профиле после 
варења. Прозоре снабдети потребним оковом према шеми. Прозоре застаклити провидним 4 флот + 
16 аргон + 4 лов-е стаклом. На доњој хоризонтали прозорског рама уградити додатни ПВЦ профил 
адаптер ради бољег типловања и уградње ПВЦ подпрозорске (парапетне) даске и спољне окапнице 
(солбанци). 

Столарија треба да је израђена од ПВЦ профила беле боје, високоотпорног на старење, ударе, 
хемикалије, временске и температурне утицаје. 

Предвидети уградњу ПВЦ петокоморног профила, дебљине зида мим. 2,7 мм, минималне 
уградње ширине 70 мм, ојачаног челичним поцинкованим „У“ профилом минималне дебљине 1,5 мм, 
са двоструким дихтовањем. Уз понуду је потребно приложити технички цртеж попречног пресека 
профила који се нуди. 

ПВЦ профил мора да је минималне уградне дубине 70 мм, стакло 4 мм флот + 16 мм аргон + 4 мм 
лов-е. 

1. Коефицијент пролаза топлоте за прозор треба да задовољава(К≤1,5W/(m2K))и боље. 
2. Коефицијент пролаза топлоте сета профила шток- оквир и крило треба да задовољава 

(К≤1,2W/(m2К)) и боље. 
3. Пропустљивост ваздуха треба да задовољава категорију („3“) према (ЕN 12207:2008). 
4. Отпорност према оптерећењу од ветра треба да задовољава категорију („C3“) према стандарду 

(EN 12210). 
5. Отпорност према пропуштању воде треба да задовољава категорију („9А“) према стандарду 

(ЕN 12208: 2008). 
6. Запаљивост-самогасивост треба да задовољава категорију („2“) према стандарду (G.S2.659). 
7. Коефицијент пролаза топлоте за уграђено нискоемисионо стакло треба да задовољава 

(К≤1,3W/(m2К)) и боље. 
Све наведене атесте обавезно приложити уз понуду. 

          Понуђач је у обавези да достави оверену изјаву произвођача профила да су ПВЦ профили          
израђени искључиво од основног примарног материјала без употребе рециклата и да ће ти профили  
бити испоручени за ову јавну набавку. – Понуђач је дужан да обавезно дастави оригинал  изјаву уз 
понуду и да гласи на понуђача. 

Понуђач је у обавези да достави оверену изјаву произвођача профила да се црна гума            
навлачи  на профиле после варења самих профила, и да је израђена од ЕПДМ материјала и да ће ти 
профили бити испоручени за ову јавну набавку. – Понуђач је дужан да обавезно достави  оригинал 
изјаву уз понуду и да гласи на понуђача. 
 
         НАПОМЕНА: У прилогу дата шема столарије са димензијама а мере и остале податке узети  
                                  на лицу места! 
 
 
ПРИЛОГ 
 
 

- ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ 
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Образац бр. 15. 
 

 
 
 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ  
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 
 
 

                  __________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из ______________________________ , ул. ___________________________________ 
 
бр. л.к. ___________________ издате од _____________________________________ 
 
овлашћује се да у име ____________________________________________________ 
                    (назив и адреса понуђача) 
 
 
 

може да учествује у поступку отварања понуда јавне набавке за извођење радова на 
адаптацији котларнице и замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије 
Поповић“ Црна Трава у Црној Трави, ЈН 12/2016. 
 
 Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања 
понуда. 
 Овлашћење важи до окончања поступка јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 
                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 
Датум: _____________                                                                
 
                                                                                                                        
                                                                                                                        Потпис одговорног лица 
                        
                                                                                                                       _____________________ 
 
                                                                        М.П. 
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Образац бр. 16 
 
 
 
______________________________________ 
                      Назив понуђача 
 
______________________________________ 
                          Адреса 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15) 
изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у 
поступку јавне набавке радова у отвореном поступку за извођење радова на адаптацији котларнице и 
замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у 
Црној Трави, ЈН 12/2016 подносимо независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
Датум: _____________                                              ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

                                                                                                           
____________________________________ 

 
 
                                                                                                   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

                                                                                               
____________________________________ 

 
  

                                                   М.П. 
 

 
 
 

Напомена:  
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за 
подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује сваки члан групе 
понуђача. 
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Образац бр.17. 
 

______________________________________ 
                      Назив понуђача 
 
______________________________________ 
                          Адреса 

 
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

Р.бр. 
 
Врста трошкова 

 
Износ у динарима 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                                        
                                  УКУПНО: ________________ 

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

накнаду. 
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 средстава обезбеђења, под условом да 
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Датум: _____________                                                                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

                                                                                                                
___________________________________ 

 
                                                                                                                    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

___________________________________ 
 

М.П. 
 

Напомена:  Уколико понуђач не попуни образац наручилац није у обавези да му надокнади 
трошкове припреме понуде. 
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Образац Бр.18 
 
 
 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈА ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 

РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА 
РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 
 
 
 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо поштовали обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити 
животне средине, да понуђач нема забрану обављања делатности, као и да понуђач гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум                                                                                      Понуђач, 
______________, _____. _________. год.                         _________________________ 
                                                                                          (потпис и печат овлашћеног лица) 
 
                                                                       М.П. 
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Образац Бр.19 

 
Образац бр. ПО 1 – Образац налепити на предњој страни понуде 

 
 
 
 

Место за пријемни штамбиљ наручиоца 
 
 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 
Трг Милентија Поповића 61 

16215 Црна Трава 
 

 
 
 
 
 

ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
Извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради Техничке школе са 

домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави, ЈН 12/2016 
 

НЕ ОТВАРАТИ 
 
 
датум и време подношења: 
 
 
____________________ 
(попуњава Писарница) 
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Образац Бр.20 
 

Образац бр. ПО 2 – Овај образац налепити на полеђини понуде 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 
Назив  

 
Адреса  

 
Број телефона  

 
Број телефакса  

 
Е-маил адреса  

 
Име и презиме овлашћеног лица за 
контакт 
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