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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 8/15, дел. бр. 012-1280/3 од 5.11.2015. 
године и  Решења о образовању комисије за јавну набавку број 8/15, деловодни 
број 012-1280/4 од 5.11.2015. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку  
 

Радови на систему за хлађење школске спортске сале  
СШ „Бранислав Нушић“ у Сокобањи 

ЈН бр. 8/15  
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис радова, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, 
место извршења радова, евентуалне додатне 
услуге и слично   

4 

 
 

IV 

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

 
 

5 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 

VI Образац понуде 21 

VII Образац структуре цене 25 

VIII Модел уговора 41 

IX Динамички план 52 

X Изјава о посети локације 53 

XI Изјава о одговорним извођачима радова 54 

XII Образац трошкова припреме понуде 55 

XIII Образац изјаве о независној понуди 56 

XIV Овлашћење представника понуђача 57 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Средња школа „Бранислав Нушић“  
Адреса: Сокобања, Митрополита Михаила 5 
Интернет страница: www.bnusicsbanja.edu.rs, www.bnusicsbanja.wordpress.rs  
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 8/15 су радови – Радови на систему за хлађење 
школске спортске сале СШ „Бранислав Нушић“ у Сокобањи 
 
4. Контакт (лице или служба)  
 
Лице за контакт: Драгана Трифуновић  
Е - mail адреса: bnusic@ptt.rs  
Број факса: 018/830-975 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 8/15 су радови – Радови на систему за хлађење 
школске спортске сале СШ „Бранислав Нушић“ у Сокобањи. 
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на инсталацији грејања, 
вентилације и климатизације 45331000 
 
2. Партије 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 

http://www.bnusicsbanja.edu.rs/
mailto:bnusic@ptt.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО 
 
 ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА  
 

Сви радови се морају извршити на основу важећег закона, норми и 
стандарда за ову врсту радова. Пројекат за извођење радова је саставни део 
уговора који ће бити закључен између Наручиоца и изабраног Понуђача и сви 
Понуђачи морају извршити увид у пројекат пре достављања понуде Наручиоцу. 
Понуђач је такође дужан да пре достављања понуде обиђе локацију на којој ће 
се вршити радови. Увид у пројекат и обилазак локације се могу извршити 
сваког радног дана од 8 до 14 часова. 
   Понуђена цена мора обухватити све трошкове, односно: сав потребан 
материјал одговарајућег квалитета, све евентуалне увозне царинске и друге 
трошкове за увозну опрему, спољни и унутрашњи транспорт материјала и 
опреме, целокупни рад за извођење инсталација, укључујући све потребне 
припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целини завршен 
посао, стручну и помоћну радну снагу, све путне и транспортне трошкове за 
радну снагу, потребан алат за рад, радне скеле, сва потребна обезбеђења 
радне снаге по прописима ХТЗ, све доприносе и друге дажбине. Такође је 
предвиђено повремено и завршно чишћење објекта. Сви трошкови доказивања 
квалитета уграђеног материјала и рада, прописани одговарајућим техничким 
прописима и пројектом (атести, прописана мерења и лабораторијска 
испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају кад то 
прописи захтевају), обавеза су извођача и не плаћају се посебно.  

Код свих извођења радова условљава се употреба стручне радне снаге и 
квалитетног материјала, предвиђеног важећим српским стандардима, 
просечним нормама и описима из предмера.  
  Детаљан опис и количина радова налази се у обрасцу структуре цене 
(поглавље VIII). 
  Место извођења радова је школска спортска сала у дворишту Средње 
школе „Бранислав Нушић“, Митрополита Михаила 5, Сокобања. 

Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа.  
Рок за извођење радова је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао  
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:  
 
а) кадровски капацитет: Да понуђач има у радном односу на неодређено 
или одређено време или ангажовано по основу уговора најмање:  

 једног дипломираног инжењера машинства са лиценцом Инжењерске 
коморе Србије број 430, који ће решењем бити именован за одговорног 
извођача за извршење радова предметне јавне набавке,  

 једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 
Инжењерске коморе Србије број 450, који ће решењем бити именован за 
одговорног извођача за извршење радова предметне јавне набавке,  

 једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 
Инжењерске коморе Србије број 410 или 411, који ће решењем бити 
именован за одговорног извођача за извршење радова предметне јавне 
набавке,  

 два атестирана заваривача способна за рад на висини, 

 пет радника за реализацију предметних радова одговарајуће 
квалификационе структуре.     
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б) пословни капацитет: 

 да је у предходних 5 година (2010, 2011, 2012, 2013. и 2014.) извео 
исте или сличне радове у вредности од најмање 20.000.000,00 динара. 

 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона. 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно.  

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у поглављу IV), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 

Испуњеност услова из чл. 75. став 2. закона Понуђач доказује истом Изјавом 
у којој изричито наводи да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар 
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење 
за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу 
IV), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних  
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа.  

У том случају испуњеност обавезних услова доказује се на следећи начин: 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) 
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
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неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финасија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

Уколико понуђач у остављеном року који не може бити краћи од пет дана не 
достави тражене доказе његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем: 
 

1) кадровски капацитет 
а) За одговорне извођаче радова - Фотокопије личних лиценци бр. 410 или 

411, 430 и 450, и потврде Инжењерске коморе Србије да су наведени 
носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије и да им одлуком 
Суда части издате лиценце нису одузете, заједно са доказима о радном 
статусу наведених лица и то у зависности од начина ангажовања:  

 За лице у сталном радном односу код понуђача – фотокопија радне 
књижице и М обрасца, уз изјаву понуђача да ће наведено лице решењем 
бити именовано за одговорног извођача радова у предметној јавној 
набавци.  

 За лице које није запослено код понуђача: фотокопија уговора о делу, 
уговора о обављању привремених и повремених послова или други 
уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове 
јавне набавке уз изјаву понуђача да ће наведено лице решењем бити 
именовано за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци. 
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б) За непосредне извршиоце стално запослене или привремено 
ангажоване за реализацију предметних радова одговарајуће 
квалификационе структуре:  

 За лице у сталном радном односу код понуђача – фотокопија радне 
књижице и М обрасца.  

 За лице које није запослено код понуђача: фотокопија уговора о делу, 
уговора о обављању привремених и повремених послова или други 
уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове 
јавне набавке. 

 Лекарско уверење за рад на висини за све завариваче  

 Атест за завариваче 
 

2) пословни капацитет 

 Списак изведених радова, фотокопије уговора и фотокопије окончаних 
ситуација (прва и последња страница).  
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Образац 1. 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 
набавке Радови на систему за хлађење школске спортске сале СШ „Бранислав 
Нушић“ у Сокобањи број 8/15, испуњава наведене услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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Образац 2. 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________  у поступку 
јавне набавке Радови на систему за хлађење школске спортске сале СШ 
„Бранислав Нушић“ у Сокобањи број 8/15, испуњава наведене услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

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

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за отворени поступак ЈН бр. 8/15 

Систем за хлађење школске спортске сале СШ у Сокобањи 

 11/ 57 

  

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 

коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Средња школа „Бранислав Нушић“, 
Митрополита Михаила 5, Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 
радова – Радови на систему за хлађење школске спортске сале СШ 
„Бранислав Нушић“ у Сокобањи ЈН бр. 8/15 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.1.2016. 
године до 10 часова.  
    Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
3. САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ): 

Обавезни делови понуде су: 
1. Образац 1 – Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из 

члана 75. Закона - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом 
од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси 
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

2. Образац 2 – Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова 
из члана 75. Закона - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена 
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица свих подизвођача који су 
ангажовани на реализацији предмета јавне набавке.  

3. Докази о испуњености додатних услова из члана 76. Закона 
(наведени у поглављу IV 2.) 

4. Образац 3 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и 
оверена печатом од стране одговорног - овлашћеног лица понуђача.  

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава 
само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача. 



Конкурсна документација за отворени поступак ЈН бр. 8/15 

Систем за хлађење школске спортске сале СШ у Сокобањи 

 12/ 57 

  

 

5. Образац 4 – Образац структуре понуђене цене са упутством како да 
се попуни - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране 
одговорног - овлашћеног лица понуђача. 

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава 
само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача. 

6. Модел уговора  - Одговорно-овлашћено лице понуђача или носиоца 
посла-овлашћеног члана групе понуђача мора да попуни и парафира сваку 
страну модела уговора, потпише и овери печатом модел уговора на последњој 
страни, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

7. Образац 5 - Динамички план 
8. Образац 6 - Изјава Понуђача о посети локације која је предмет 

јавне набавке  
9. Образац 7 – Изјава Понуђача о одговорним извођачима радова  
10. Образац 8 – Обрачун трошкова припреме понуде  - Образац мора 

бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног 
лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

Напомена: Образац се попуњава само уколико понуђач потражује 
трошкове припреме понуде уколико је наручилац одустао од набавке. 

11. Образац 9 – Изјава о независној понуди  - Образац мора бити 
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 
понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

12. Средства обезбеђења: 
а) Менично писмо - овлашћење и соло бланко меница за озбиљност 

понуде у износу од најмање 5% (процената) од укупне понуђене цене, односно 
вредности понуде, на име гаранције за обештећење Наручиоца уколико 
понуђач одбије да потпише уговор након што је његова понуда изабрана као 
најповољнија, са важношћу од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде,  

б) Оригинална изјава - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да 
ће, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу 
буде додељен уговор, издати у корист наручиоца безусловну банкарску 
гаранцију за повраћај аванса са клаузулом „неопозива“ „без приговора“ „на 
први позив наплатива“, у висини уговореног аванса, са урачунатим ПДВ-ом, са 
роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извођење 
радова,  

в) Оригинална изјава - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да 
ће, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу 
буде додељен уговор, издати у корист наручиоца безусловну банкарску 
гаранцију за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном 
року, са калузулом „неопозива“ „без приговора“ „на први позив наплатива“, на 
износ од најмање 10% (процената) од укупне вредности уговора, којом 
обезбеђује да ће испоштовати своје уговорне обавезе, са роком доспећа од 
најмање 30 (тридесет) дана од дана истека гарантног рока за изведене радове 
и уграђени материјал.  

г) Оригинална изјава - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да 
ће, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу 
буде додељен уговор, издати у корист наручиоца безусловну банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са калузулом 
„неопозива“ „без приговора“ „на први позив наплатива“, на износ од најмање 
5% (процената) од укупне вредности уговора, којом обезбеђује да ће 
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испоштовати своје уговорне обавезе, са роком доспећа од најмање 30 
(тридесет) дана од дана истека гарантног рока за изведене радове и уграђени 
материјал.  

 
Ако понуђач не достави Наручиоцу тражене гаранције у утврђеном року, 

Наручилац може да једнострано раскине уговор и активира банкарску гаранцију 
за озбиљност понуде.  
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Средња 
школа „Бранислав Нушић“, Митрополита Михаила 5, Сокобања,  са назнаком: 
„Измена/Допуна/Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на 
систему за хлађење школске спортске сале СШ „Бранислав Нушић“ у 
Сокобањи ЈН бр. 8/15 - НЕ ОТВАРАТИ”  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У 
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и 
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико 
ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен 
и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
услова у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на 
број подизвођача.  

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

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 

мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:  

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

 оопис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Сваки од понуђача је дужан да достави све доказе о испуњености услова 

који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у 
своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси 
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Начин плаћања 

Авансно плаћање до 40% вредности понуде, у року од 7 дана од дана 
испостављања авансног предрачуна и средства обезбеђења, а остатак по 
окончању радова, најкасније у року од 45 дана од дана испостављања 
окончане ситуације. Извођач је обавезан да води грађевински дневник и 
грађевинску књигу.  

Завршни извештај о примопредаји радова потписују стручна лица са 
стране понуђача и наручиоца по завршетку радова у просторијама наручиоца.  
 
9.2. Захтеви у погледу квалитета изведених радова 

              Радови морају бити изведени у складу са важећим прописима, а сва 
уграђена опрема мора имати потребне атесте и сертификате. 
 
9.3. Захтев у погледу рока извршења радова 

Рок извођења радова не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских 
дана рачунајући од дана увођења у посао. Динамика извођења радова ће бити 
прецизно утврђена приликом потписивања уговора и усклађена са 
организацијом рада школе и календаром васпитно-образовног рада школе. 
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на 

може мењати понуду. 
 

9.3. Захтев у погледу гарантног рока 
 - Гарантни рок за изведене радове не сме бити краћи од 2 (две) године 
рачунајући од дана примопредаје радова и потписивања Записника о 
примопредаји радова.  

- Гарантни рок за уграђену опрему се утврђује сходно гарантном листу 
произвођача и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 

дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 
Министарства финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Сви понуђачи су дужни да у понуди доставе: 

а) Менично писмо - овлашћење и соло бланко меницу за озбиљност понуде 
у износу од најмање 5% (процената) од укупне понуђене цене, односно 
вредности понуде, на име гаранције за обештећење Наручиоца уколико 
понуђач одбије да потпише уговор након што је његова понуда изабрана као 
најповољнија, са важношћу од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде,  
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б) Оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да 
ће, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу 
буде додељен уговор, издати у корист наручиоца безусловну банкарску 
гаранцију за повраћај аванса са клаузулом „неопозива“ „без приговора“ „на 
први позив наплатива“, у висини уговореног аванса, са урачунатим ПДВ-ом, са 
роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извођење 
радова,  

в) Оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да 
ће, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу 
буде додељен уговор, издати у корист наручиоца безусловну банкарску 
гаранцију за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном 
року, са калузулом „неопозива“ „без приговора“ „на први позив наплатива“, на 
износ од најмање 10% (процената) од укупне вредности уговора, којом 
обезбеђује да ће испоштовати своје уговорне обавезе, са роком доспећа од 
најмање 30 (тридесет) дана од дана истека гарантног рока за изведене радове 
и уграђени материјал.  

г) Оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да 
ће, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу 
буде додељен уговор, издати у корист наручиоца безусловну банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са калузулом 
„неопозива“ „без приговора“ „на први позив наплатива“, на износ од најмање 
5% (процената) од укупне вредности уговора, којом обезбеђује да ће 
испоштовати своје уговорне обавезе, са роком доспећа од најмање 30 
(тридесет) дана од дана истека гарантног рока за изведене радове и уграђени 
материјал.  
 
Изабрани понуђач је дужан да достави:  

1. Бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај 
исплаћеног аванса у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом у корист наручиоца, 
која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и 
роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова, 
с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и 
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за 
који ће бити продужен и рок за завршетак радова. Меница се доставља у 
тренутку закључења уговора. 

2. Бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро 
извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у 
корист наручиоца, уредно потписану и печатом понуђача оверену, уз пратеће 
овлашћење и доказ о предаји. Меница треба да буде са клаузулом „без 
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од 
уговореног рока завршетка радова, с тим да евентуални продужетак рока за 
завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и 
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 
завршетак радова. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Меница се доставља у 
тренутку закључења уговора. 

3. Бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање 
грешака у гарантном року, у износу од 5 % од укупне вредности уговора са 
ПДВ-ом, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , 



Конкурсна документација за отворени поступак ЈН бр. 8/15 

Систем за хлађење школске спортске сале СШ у Сокобањи 

 17/ 57 

  

 

роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року. Меница се доставља у тренутку 
примопредаје радова. 

4. Уз све менице мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. 
 

Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења 
реализације уговором утврђених обавеза изабраног понуђача у поступку јавне 
набавке и могу бити активиране у случају да Извршилац услуге не испуњава 
своје уговором дефинисане обавезе.  

Достављене менице морају бити регистроване у регистру меница НБС,  у 
складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења 
Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011).  

За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу меница све до 
испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се 
враћају Извршиоцу услуге.  
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу 
наручиоца Средња школа „Бранислав Нушић“, електронске поште на e-mail 
bnusic@ptt.rs или факсом на број 018/830-975 тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може 
да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр. 8/15. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке 
врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда 
да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

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

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Докази могу бити:  
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року;  
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором;  
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи;  
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7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи 
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) 
овог члана који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
„Најнижа понуђена цена“.  
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана: 

1. понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок, 
2. понуда оног понуђача који је у протекле 3 године извео више радова који 

су предмет набавке, 
3. понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова. 

 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 
кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца 
противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља факсом на број 018/830-975, у 
електронској форми на адресу bnusic@ptt.rs или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу Наручиоца. Захтев за заштиту права може се поднети у 
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако 
законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурснe документацијe сматраће се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико 
је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу 
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 

mailto:bnusic@ptt.rs
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става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда. 

У случају поднетог Захтева за заштиту права Наручилац не може донети 
одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити 
уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту 
права. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
захтева из члана 149 ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из 
Прилога 3Љ Закона. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу прописану чланом 156. ЗЈН у износу од 
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06) 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 167. 
Закона. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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Образац 3. 

 

 
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Радови 
на систему за хлађење школске спортске сале СШ „Бранислав Нушић“ у 
Сокобањи број 8/15.  
 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА – Радови на систему за хлађење 
школске спортске сале СШ „Бранислав Нушић“ у Сокобањи број 8/15  
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок извођења радова 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац 4. 

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA, OPREME I MATERIJALA ZA IZRADU ADAPTACIJE 
TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA SREDNJE ŠKOLE "BRANISLAV NUŠIĆ"  U UL. MITROPOLITA 

MIHAILA BR.5 U SOKOBANJI 

Poz   jed. kol cena ukupno 

A INSTALACIJA FENKOJLERSKOG GREJANJA I 
HLAĐENJA  (podrazumeva se nabavka, isporuka i 
ugradnja) 

    

I Fan-coil aparati i fina armatura 
    

1 
 

Dvocevni fan coil aparat kanalskog tipa sa dvorednim 
izmenjivačem i standardnim statičkim pritiskom, proizvod 
"MIDEA" ili sl., montaţa u prostoru sportske hale, komplet 
sa elementima za nošenje i ţičanim zidnim kontrolerom. 
UreĎaj je standardno opremljen sa kućistem, četvorednim 
izmenjivačem toplote, odzračnom slavinicom, perivim 
filterom, kadicom za sakupljanje kondenzata, ventilatorom 
sa direktno pogonjenim elektro motorom i tri brzine rada 
ventilatora.  
MKT4-2000 

hlaĎenje:  18,93 kW / m=3,26 m³/h 

grejanje:  18,75 kW / m=3,26 m³/h 
Pel=6650W 
dimenzije: 1500x342x612 mm 
masa: 61 kg 

priključci: Ø3/4" 

NAPOMENA: Ţičani zidni kontroler obezbediti od 
neovlašćenog korišćenja! 

kom. 4 

  

2 

Loptasti ventili sa polugom i holenderom, spojnim i 
zaptivnim materijalom,  propisno izolovani, za ugradnju na 
fenkojlerima, sledećih dimenzija: 
R2" PN6 

kom. 4 
  

3 

Ručni regulacioni ventil sa kosim sedištem, priključcima 
za diferencijalni manometar, spojnim i zaptivnim 
materijalom, propisno izolovani, dimenzija: 
R2" PN6 

kom. 4 
  

4 

Fleksibilne veze sa holenderskim spojevima za spajanje 
fenkojlera sa cevnom mreţom, propisno izolovane, 
sledećih dimenzija: 
R2" PN6 

kom. 8 
  

UKUPNO  A 
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Poz   

jed. kol cena ukupno 

B CEVNA MREŢA SA PRATEĆOM OPREMOM I 
ARMATUROM  (podrazumeva se nabavka, isporuka i 
ugradnja)     

I Cevna mreţa  

    

1 

Čelične šavne cevi za izvoĎenje instalacije centralnog 
grejanja, dimenzija: 

    F60,3x2,9 m 150 
  F76,1x2,9 m 150 
  F88,9x3,2 m 12 
  F108x3,6 m 36 
  

2 

PVC cevi za vezu kondenzata unutrašnjih jedinica ureĎaja 
sa olučnim vertikalama ili kanalizacijom u mokrim 
čvorovima, zajedno sa fitingom,materijalom za spajanje i 
zaptivanje (cevi voditi skriveno u prostoru spuštenog 
plafona i u spoljnim zidovima objekta). Spojevi kondezne 
cevne mreţe sa olučnim vertikalama  moraju biti izvedeni 
sa odgovarajućim sifonskim priključcima. Dimenzije cevi 
su: 
PVC Ø 32         

m 35 
  

3 

Za spojni i zaptivni materijal hamburške lukove do Ø2", 

konzole, drţače, obujmice za cevi- jednodelne šelne sa 
gumom, rozetne, vešaljke za cevi, čvrste i klizne oslonce, 
kudelju, laneno ulje, gips i sl. materijal potreban za 
izvoĎenje i polaganje cevne mreţe , daje se 60% od 
pozicije 1 i 2. 

 
0,6 

  

4 

Hamburški lukovi, DIN 2605, materijal ST 37, 90º, 
R=1,5D, sledećih dimenzija: 

    Ø60,3x2,9mm kom 28 
  Ø76,1x2,9mm kom 44 
  Ø88,9x3,2mm kom 8 
  Ø108x3,6mm kom 16 
  

5 
 

Ozračni lonci od crnih šavnih cevi, sa returima i loptastim 
slavinama R1/2", očišćeni, zaštićeni temeljnom bojom, 
izolovani suĎerastom izolacijom, debljine 13mm i zaštićeni 
u oblozi od AL lima, dimenzija: 

    Ø133x4mm; L=350mm 
returi od čeličnih šavnih cevi Ø1/2" u ukupnoj duţini od 
8m, spuštanje do podstanice 
loptasta slavina R1/2" sa polugom, spojnim i zaptivnim 
materijalom 

kom. 2 

  Ø159x4mm; L=350mm 
returi od čeličnih šavnih cevi Ø1/2" u ukupnoj duţini od 
8m, spuštanje do podstanice 
loptasta slavina R1/2" sa polugom, spojnim i zaptivnim 
materijalom 

kom. 2 
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Poz   jed. kol cena ukupno 

6 

Ozračni lonci od crnih šavnih cevi, sa automatskim 
odzračnim lončićem R1/2", očišćeni, zaštićeni temeljnom 
bojom, izolovani suĎerastom izolacijom, debljine 13mm, 
dimenzija: 
Ø88,9x3,2mm; L=300mm 

kom. 4 

  

7 
 

Konzole i nosači za nošenje  fenkojlera, zaštitni kavezi za 
fenkojlere,  ankeri za tiplanje u betonu i zidanom zidu, 
čelični lim debljine 10mm i td.  
sve konnzole i nosači se rade prema podacima iz grafičke 
dokumentacije, od kvadratnih čeličnih cevi #60x60x4mm, 
#50x50x4mm, #40x40x3mm 
sve konzole i nosači moraju se propisno očistiti i zaštititi 
osnovnom i završnom bojom (daje se kroz posebnu 
poziciju) 
za izradu kaveza za zaštitu kanalskih fenkojlera koristiti 
mreţu od čelične ţice debljine 3mm sa rasterom od 
100x100mm 
okvire mreţe (ram) raditi od kvadratne čelične cevi 
15x15x1,2mm 

kg 400 

  
NAPOMENA: Projektom data rešenja mogu da se izmene ili dopune u zavisnosti od potreba na licu 
mesta, a u svemu prema opštim i tehničkim uslovima za ovu vrstu instalacije!   

UKUPNO  I 

 II Zaštita  i bojenje 

    

1. 

Sve čelične cevi usponskih vodova, horizontalnu cevnu 
mreţu, vazdušne vodove, sigurnosne vodove,   priključke 
grejnih tela i obujmice, konzole za cevi, nosače i kaveze 
za fenkojlere, dobro  očistiti od površinske korozije  i 
nečistoće svih vrsta, a zatim dva puta premazati zaštitnim 
sredstvom protiv korozije. 

m² 100 

  
2 

Sve konzole za cevi i nosače i kaveze za fenkojlere 
ofarbati završnom bojom u boji po ţelji Investitora. m² 

20   
 

UKUPNO  II 

 III Termička  zaštita 

    

1. 

Cevastom sunĎerastom izolacijom sa parnom branom 
izolovati horizontalnu i vertikalnu cevnu mreţu, kao i 
priključnme vodove i odzračne lonce od čeličnih cevi 
(debljina izolacije 13mm). Izolaciju izvesti nakon čišćenja 
cevovoda od površinske korozije i nečistoće svih vrsta, 
premaza antikorozivnim premazom u dva sloja i ispitivanja 
instalacije na hladni vodeni pritisak (za čelične cevi). 

     Ø35 - debljine 13mm m 35 
   Ø60 - debljine 13mm m 150 
   Ø76 - debljine 13mm m 88 
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Poz   jed. kol cena ukupno 

2 

Cevastom sunĎerastom izolacijom sa parnom branom u 
plaštu od AL lima, izolovati horizontalnu i vertikalnu cevnu 
mreţu, izmeĎu nove podstanice i sale (debljina izolacije 
13mm). Izolaciju izvesti nakon čišćenja cevovoda od 
površinske korozije i nečistoće svih vrsta, premaza 
antikorozivnim premazom u dva sloja i ispitivanja 
instalacije na hladni vodeni pritisak (za čelične cevi). 

Ø88 - debljine 13mm 

m 12 
  

3 

Čeličnu cevnu mreţu toplovodnog dela, od postojeće 

podstanice do izmenjivača (Ø76,1mm)  i od izmenjivača 

do nove podstanice (Ø108mm),  izolovati mineralnom 
vunom u Al limu. Izolaciju izvesti nakon čišćenja cevovoda 
od površinske korozije i nečistoće svih vrsta, premaza 
antikorozivnim premazom u dva sloja i ispitivanja 
instalacije na hladni vodeni pritisak. 

m² 50 
  

UKUPNO  III 

 B REKAPITULACIJA 

 I Cevna mreža  

 II Zaštita  i bojenje 

 III Termička  zaštita    

UKUPNO  B 

 C TOPLOTNO/ RASHLADNA PODSTANICA   
(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja) 

    

I Armatura i materijal instalacije     

1 

Gumeni kompezator sa holenderima, spojnim i zaptivnim 
materijalom, POLIX ili sl., sledećih karakteristika: 
R3" 

kom. 2 
  

2 

Zaporne leptir klapne sa prirubnicama i 
kontraprirubnicima, spojnim i zaptivnim materijalom, za 
radne temperature od -20 do +120ºC, proizvoĎač POLIX 
ili sl., sledećih dimenzija: 

    DN65 PN16 kom. 5 
  DN80 PN16 kom. 7 
  DN100 PN16 kom. 10 
  

3 

Leptirasta klapna - nepovratna, telo ugljenični čelik, disk 
nerĎajući čelik, proizvoĎač POLIX ili sl., sledećih 
karakteristika: 

    DN65 PN16 kom. 1 
  DN80 PN16 kom. 2 
  DN100 PN16 kom. 1 
  

4 

Ručni regulacioni ventili, tip 4017 M, proizvod HERZ ili 
slični, sa spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih 
dimenzija: 

    R6/4" PN6 kom. 1 
  R2" PN6 kom. 2 
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Poz   jed. kol cena ukupno 

5 

Ručni regulacioni ventili, tip 4218 GMF, proizvod HERZ ili 
sl., sa prirubnicama, kontraprirubnicama, spojnim i 
zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: 

    DN65 PN16 kom. 1 

  DN80 PN16 kom. 2 

  

6 

Kosi hvatač nečistoća sa prirubnicama, 
kontraprirubnicama spojnim i zaptivnim materijalom, 
sledećih dimenzija: 
DN100 PN16 

kom. 2 

  

7 
 

Kosi hvatač nečistoće sa prirubnicama, 
kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom,  tip: 
FVF, proizvoĎač DANFOSS, sa finom mreţicom veličine 
okca 0,25mm, broj okca 625/cm², opremljen magnetnim 
umetkom, sledećih dimenzija: 
FVF DN100 PN16 
NAPOMENA: ugradnja na povratnom vodu ispred toplotne 
pumpe 

kom. 1 

  

8 

Kuglaste navojne slavine sa polugom FF, spojnim i 
zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: 

    R1/2" NP6 kom. 2 

  R2" NP6 - na hidrauličkoj skretnici, zaštititi od slučajnog 
otvaranja kom. 1 

  

9 

Slavina za punjenje i praţnjenje, sa spojnim i zaptivnim 
materijalom, sledećih dimenzija: 
R1/2" 

kom. 11 

  

10 

Samoštelujući ventil sigurnosti sa oprugom, izlazni pritisak 
0 -9 bara, max ulazni pritisak 16 bara, sledećih dimenzija: 
R5/4" - otvaranje 3,0 bara 

kom. 2 
  

11 
Automatsko ozračno lonče sa nepovratnim ventilom, 
sledećih dimenzija:  
R 1/2" 

kom. 1 

  

12 
 

Ozračni lonci od crnih šavnih cevi, sa returima i loptastim 
slavinama R1/2", očišćeni, zaštićeni temeljnom bojom i 
izolovani, dimenzija:     

Ø108x3,6mm; L=250mm kom. 2 

  Ø133x4mm; L=350mm kom. 1 

  Ø159x4,5mm, visine H=350mm; kom. 3 

  returi od čeličnih šavnih cevi Ø1/2" u ukupnoj duţini od 5m, spuštanje do podstanice 
loptasta slavina R1/2" sa polugom, spojnim i zaptivnim materijalom 

13 

Manometar sa  priključkom  R1/2" dimenzija: 
  

  F80, R1/2" opsega 0-6 bar kom. 4 

  Manometarski ventil kom. 4 

  
14 

Bimetalni termometar sa odgovarajućim priključkom. 
 opsega 0-120 C kom. 13 

    
UKUPNO  I: 
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Poz   jed. kol cena ukupno 

II Oprema i ureĎaji     

1. 
 

Toplotna pumpa vazduh-voda komplet sa hidro-
modulom za snabdevanje objekta hladnom i toplom 
vodom, proizvoĎača Daikin ili sl., sledećih 
karakteristika: 
tip: EWYQ150DAYN  
maksimalni rashladni kapacitet: 140,3 kW (pri ts=35°C) 
maksimalni grejni kapacitet: 159,5 kW (pri ts= 7°C) 
temperaturni reţim hladne vode: 7/12°C 
temperaturni reţim tople vode: 45/40°C 
maksimalna angaţovana el. snaga: 60 kW 
rashladno sredstvo: R-410A 
pad pritiska kroz agregat: 62,28 kPa 
etilen-glikol: 35% 
minimalni sadrţaj vode u instalaciji: 446 L 
sadrţaj vode u agregatu: 25 L 
komplet sa hidro modulom (pumpa, ekspanzioni sud 
35L, buffer 190L, ventil sigurnosti i ostala prateća 
armatura) 
dimenzije (dxšxv): 2631x2000x2311mm 
teţina: 1619 kg 
priključci: R 3’’ 

kompl. 1 

  

2 
 

Pločasti izmenjivač toplote-lemljeni, sa potrebnim 
pomoćnim materijalom za ugradnju, proizvoĎač 
DANFOSS ili sl., sledećih karakteristika: 
tip: XB 51L - 1  120  
kapacitet:  Qgr=200kW 

primar: q=8,507 m³/h ( 65/45 ⁰C, R2"), dp=1,4 kPa 

sekundar: q=37,512 m³/h ( 45/40 ⁰C, R2"), dp=18,4 

kPa 

kom. 1 

  

3 

Hidraulička skretnica, dimenzija: 

prečnik: Ø267x6,3mm 

visina: 1700 mm 
priključci: 4xDN125 NP6 
rastojanje izmeĎu priključaka: 1000 mm 
U cenu uračunati i izolaciju hidrauličke skretnice 
fleksibilnom elastomernom izolacijom sa parnom 
branom debljine 19mm.  

kom. 1 

  
4 

Zatvorena membranska ekspanziona posuda 
zapremine 200 L, sa nadpritiskom 1,5 bara. kom. 1 

  

5 

Razdelnik tople/hladne vode od šavnih crnih cevi sa 
potrebnim prirubničkim priključcima DN100/16 kom.1, 
DN80/16 kom.2,  kao i navojnim priključcima R1/2'' 
kom.2 u svemu prema grafičkoj dokumentaciji, 
dimenzija: 
Ø267x6,3 mm, L= 1100mm 
pozicija obuhvata izradu i montaţu konzola i nosača za 
nošenje razdelnika od čeličnih profila i cevastih cevi 

kom. 1 
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6 

Sabirnik tople/hladne vode od šavnih crnih cevi sa 
potrebnim prirubničkim priključcima DN100/16 kom.1, 
DN80/16 kom.2,  kao i navojnim priključcima R1/2'' 
kom.1 i R5/4" u svemu prema grafičkoj dokumentaciji, 
dimenzija: 
Ø267x6,3 mm, L= 800mm 
pozicija obuhvata izradu i montaţu konzola i nosača za 
nošenje razdelnika od čeličnih profila i cevastih cevi 

kom. 1 

  

7 

Cirkulaciona pumpa za toplu vodu, primarnog dela 
pločastog izmenjivača toplote, sa kontraprirubnicama, 
spojnim i zaptivnim materijalom,  proizvoĎač "WILO" ili 
sl., sledećih dimenzija: 
tip: TOP-S 50/4 3~ PN6/10 ''Wilo'' 
G= 10,4 m³/h, dp= 26,39 kPa 
3x400V; 50Hz; 0,330kW; 0,71A 

kom. 1 

  

8 

Cirkulaciona pumpa za toplu vodu, sekundarnog dela 
pločastog izmenjivača toplote, sa kontraprirubnicama, 
spojnim i zaptivnim materijalom,  proizvoĎač "WILO" ili 
sl., sledećih dimenzija: 
tip: TOP-S 100/10 3~ PN6 ''Wilo'' 
G= 31,7 m³/h, dp= 60,23 kPa 
3x400V, 50Hz, 1,68kW, 3,13A 

kom. 1 

  9 Cirkulaciona pumpa instalacije grejanja/ hlaĎenja fan-
coil sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim 
materijalom,  proizvoĎač "WILO" ili sl., sledećih 
dimenzija: 
tip: TOP-S 65/13 3~ PN6/10 ''Wilo'' 
G= 14,2 m³/h, dp= 73,48 kPa 
3x400V, 50Hz, 1,48kW, 2,93A 

kom. 1 

  

10 

Cirkulaciona pumpa izmenjivača klima komore sa 
kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom,  
proizvoĎač "WILO" ili sl., sledećih dimenzija: 
tip: TOP-S 65/15 3~ PN6/10 ''Wilo'' 
G= 20,3 m³/h, dp= 107,9 kPa 
3x400V, 50Hz, 1,83kW, 3,41A 

kom. 1 

  

11 

Glikol 100% (neotrovni i neagresivni antifriz - etilen 
glikol), koji u mešavini sa vodom (u odnosu 35%-etilen 
glikola i 65% vode) treba napuniti u cevni sistem 
instalacije dela koji se montira spolja,  od izmenjivača 
tolopte u objektu prema novoj podstanici, kao zaštitu 
od smrzavanja (za količine usvojiti preporuke 
proizvoĎača). 

lit. 600 

  
UKUPNO  II: 

 III Cevna mreţa 

    

1 

Čelične šavne cevi za izvoĎenje instalacije grejanja i 
hlaĎenja, dimenzija:   

  Ø42,4x2,6mm m 3 

  Ø88,9x3,2mm m 24 

  Ø108x3,6mm m 36 
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2 

Za spojni i zaptivni materijal hamburške lukove, 
konzole, drţače, dvodelne cevne obujmice, vešaljke za 
cevi, brezone,  čvrste i klizne oslonce, čaure, kudelju, 
laneno ulje, gips i sl. materijal potreban za izvoĎenje i 
polaganje cevne mreţe , daje se 60% od pozicije 1. 

 
0,60 

  

3 

Cevni bešavni luk za zavarivanje:90° R=1,5: 
  

  90° R=1,5D Ø88,9 kom. 8 

  90° R=1,5D Ø108 kom. 10 

  

4 

Bešavni čelični fiting - cevna koncentrična redukcija , 
sa zavarenim prirubnicama, sledećih dimenzija:      

Ø88,9  / Ø60,3 kom. 8 

  Ø88,9/ Ø76,1 kom. 4 

  Ø108 /Ø60,3 kom. 2 

  

5 

Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne 
mreţe, razdelnika i sabirnika, hidrauličke skretnice, 
odzračnih lonaca i ostale opreme od čeličnih cevi kao i  
oslonca. 

m² 25 

  

6 

SunĎerasta izolacija sa parnom branom za izolovanje 
crnih cevi, sledećih dimenzija:   

  Ø42mm / 13mm m 3 

  Ø89mm / 13mm m 24 

  Ø114mm / 13mm m 36 

  

7 

Fleksibilna elastomerna izolacija  sa parnom branom u 
koturu debljine 13mm, za izolovanje,   celokupne 
armature u sistemu na hladnoj strani (svih ventila, 
hvatača, slavina, cirkulacionih pumpi i dr.) i  odzračnih 
lonaca. 

m² 8 

  

8 

Fleksibilna elastomerna izolacija  sa parnom branom u 
koturu debljine 19mm, za izolovanje razdelnika i 
sabirnika i hidrauličke skretnice. 

m² 10 

  

9 

Zaštitni  plašt od AL lima 0,55mm, za zaštitu 
sunĎeraste izolacije za cevi Ø108x3,6mm  koje se 
montiraju u spoljnu sredinu oko čilera do podstance i 
Ø88,9x3,2mm  koje se montiraju u spoljnu sredinu oko 
izmenjivača komore do podstance. 

m² 35 

  UKUPNO III: 

 C REKAPITULACIJA   

I Armatura i materijal instalacije  

II Oprema i ureĎaji  

III Cevna mreža   

UKUPNO C: 
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Poz   jed. kol cena ukupno 

D ADAPTACIJA KLIMA KOMORE I VENTILACIONOG 
SISTEMA   
(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja) 

    

I Demontaţni radovi 

    

1 

Demontaţa postojećih kanala sa klima komore, koji 
sluţe za ubacivanje obraĎenog vazduha u salu. Kanali 
su pocinkovani i izolovani mineralnom vunom u oblozi 
od AL lima.  
dimenzije kanala: 1800x500mm, u duţini od ~6m 

pauš. 1 

  

2 
 

Demontaţa segmenta postojeće klima komore koji 
obuhvata, filter, grejač i distributivni plenum. Segmenti 
su spajani rastavljivim spojnicama sa zavrtnjima. Klima 
komora je proizvoĎača  "Termovent-komerc" Beograd. 
dimenzija segmenta: 1620x2100x1740mm 
demontiraju se i čelične cevi preko holenderskih 
spojeva od grejača komore 

pauš. 1 

  

3 

Demontaţa jednorednih rešetki sa napojnih kanala. 
Rešetke su montirane na pocinkovanim kanalima u sali 
na visini od pribliţno 7,5m (donja ivica kanala). 
dimenzija rešetki: 950x350mm 

kom. 12 

  UKUPNO I: 

 II Radovi za novoprojektovanu opremu 

    

1 
 

Novoprojektovani segment klima komore: 
KK-15.15.FA.GA/HB, proizvoĎača "Termovent-
komerc" Beograd. 
FA - sekcija panelnog filtera klase G4 
GA/HB sekcija kombinovana greljac - hladnjak 
sa elimiatorom kapi i kadicom za odvod kondenzata 
leto: Qh=99.42; tvu/tvi=29.5/18°C: twu/twi=7/12°C 
zima: Qg=159.3; tvu/tvi=3.28/27°C; twu/twi=45/40°C 

kompl. 1 

  NAPOMENA: Za realizaciju ove pozicije obavezno konsultovati proizvoĎača opreme, oslanjajući se na 
projektnu dokumentaciju! 

2 

Ugradnja postojećih demontiranih kanala za 
ubacivanje vazduha i dorada novih potrebnih 
segmenta, radi uklapanja u novu konfiguraciju  
komore. dimenzije kanala: 1800x500mm 

pauš. 1 

  

3 

Izolacija montiranih vazdušnih kanala fleksibilnom 
elastomernom izolacijom  sa parnom branom u koturu 
debljine 13mm. Izolaciju zaštititi oblogom od AL lima. 

m² 35 

  

4 
Izrada dodatnog betonskog temelja za oslanjanje 
dodatih segmenata klima komore.  
dimenzija: 1800x1000x300mm 

pauš. 1 

  

5 
 

Plafonski anemostati sa zaobljenim lamelama sa 4 
pravca izbacivanja vazduha, tip: OK4, sa damperom, 
sledećih dimenzija: OK4+D 950x350 mm 
način ugradnje: zavrtnjima direktno na pocinkovani 
kanal 

kom. 
 

12 
 

    

UKUPNO II: 
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D REKAPITULACIJA   

I Demontaţni radovi 

 II Radovi za novoprojektovanu opremu   

UKUPNO D: 

 E ELEKTRO DEO SA AUTOMATSKIM 
UPRAVLJANJEM 
(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja) 

    

I 
PERIFERNI ELEMENTI AUTOMATSKOG 
UPRAVLJANJA     

1 

Senzor za merenje spoljne temperature. Tip mernog 
elementa Pt1000, pozitivna karakteristitka. Opseg 
merenja: -30...+70°C. Stepen mehaničke zaštite IP65 
sa priborom za montaţu na spoljni zid. Tip:  
TG-UH/PT1000 (Regin - Sweden) 

kom. 1 
 

 

2 

Senzor za merenje temperature u cevovodu. Tip 
mernog elementa PT1000, pozitivna karakteristitka. 
Opseg merenja:  
-20..120°C. Vremenska konstanta 4 s. Stepen 
mehaničke zaštite IP65. Duţina cevnog pipka 75 mm. 
PN16, R1/4". Tip: TG-DH/PT1000 (Regin - Sweden) 

kom. 1 

 

 

3 

Senzor za merenje temperature u kanalu za razvod 
vazduha. Tip mernog elementa Pt1000, pozitivna 
karakteristitka, vremenska konstanta 16 sec. Opseg 
merenja: -30...+70°C. Stepen mehaničke zaštite IP65. 
Podešiva duţina pipka do 230 mm. Tip:  
TG-KH/PT1000 (Regin - Sweden) 

kom. 4 

  

4 

Trokraki, regulacioni ventil za montaţu na navoj: DN 
50, Kvs-39.  Hod vretena 20 mm, maksimalni 
diferencijalni pritisak 0,5 MPa. Radni medijum: 
topla/hladna voda, glikol ili mešavina. Dozvoljena 
temperatura fluida: -5 .. +140°C. Tip:  
BTR50-39 (Regin - Sweden) 

kom. 2 

  

5 

Motorni pogon za regulacioni ventil. Regulacija - 
naponska 0..10VDC (sa povratnom informacijom o 
poloţaju). Napajanje: 24 VAC. Sila na osovini: 500 N. 
Hod pogona: 10…30 mm. Vreme otvaranja/zatvaranja: 
3 s/mm. Stepen mehaničke zaštite: IP54. Tip:  
RVA5-24A (Regin - Sweden) 

kom. 2 
 

 

6 

Mikroprocesorski regulator za sisteme grejanja, 
hlaĎenja i klimatizacije: 
Mogućnost zadavanja različitih programa redukcije i 
optimizacije za svaki dan u nedelji pojedinačno. 
Daljinski i lokalni start podrţani po prioritetima. 
- 4xAI, 8xDI, 4xUI, 5xAO, 7xDO. 
- Alfanumerički displej sa sopstvenim osvetljajem.  
- Sat realnog vremena. 
- Modularan, sa mogućnošću komunikacije i 
povezivanja na centralni sistem nadzora i upravljanja.   
- Funkcije u svemu prema aplikacionoj šemi 
upravljanja. Tip: Corrigo  E281D-3 (Regin - Sweden) 

kom. 1 

  UKUPNO  I: 
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Poz   jed. kol cena ukupno 

II DOGRADNJA RAZVODNOG ORMANA  
    

 Dogradnja elektro razvodnog ormana klima 
komore oznaka RO-KK . Orman je izveden od 
dva puta dekapiranog lima sa vratima, bravom i 
ključem, u  zaštiti  IP 54, antikorozivno zaštićen i 
obojen završnom bojom za metal RAL 7035. Na 
donjoj strani razvodnog ormana predvideti  15 
uvodnica za vodove, a i za rezervu. Razvodni 
orman mora imati bakarne sabirnice manjeg 
preseka (nulta i uzemljenje) i stezaljke za 
povezivanje vodova. Oţičenje opreme u tabli 
izvesti pomoću bakarnih P/F provodnika. Sve 
fleksibilne veze izvesti finoţičanim 
provodnicima. Sva oprema u tabli mora biti 
označena prema oznakama u šemama. 

    1 Automatski osigurač    16A  "C"  1P, 10kA 
A9F74110 4 

  2 Automatski osigurač    6A  "C"  1P, 10kA 
A9F74106 1 

  3 Kontaktor, 3P,  9A,  220V AC, 1NO+1NC 
LC1D09P7 3 

  4 Motorni zaštitni prekidač (2.5-4.0)A 
GV2ME08 2 

  5 Motorni zaštitni prekidač (0,63-1.0)A 
GV2ME05 1 

  6 Blok pom. Kont. 1NO+1NC za GV2,bočni  GVAN11 3 
  7 Pomoćno rele "plug-in", 4 CO, 6A, kal. 24V AC, 

LED indikator 
RXM4AB2B7 7 

  8 Pomoćno rele "plug-in", 4 CO, 6A, kal. 230V AC, 
LED indikator 

RXM4AB2P7 1 
  9 Postolje za pomoćno rele RXM4,10A, priključni 

terminali sa obe strane 
RXZE2M114M 8 

  10 Greb. kom. izborna, 12A, 1P, "0-1", "multi-fixing" 
montaţa, IP 40 

K1A001ALH 1 
  11 Greb. kom. izborna, 12A, 1P, "1-2", "multi-fixing" 

montaţa, IP 40 
K1B001ULH 1 

  12 Greb. kom. izborna, 12A, 1P, "2-0-1", "multi-
fixing" montaţa, IP 40 

K1B001ULH 3 
  13 Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena 

XB7EV03MP 4 
  14 Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, crvena 

XB7EV04MP 3 
  15 Radovi na šemiranju ormana. Sitan montaţni 

materijal kao što su: ECu sabirnice, vodovi za 
šemiranje, redne kleme, uvodnice, N i Pe 
sabirnica i natpisne pločice.  

komplet. 1 

    

UKUPNO  II: 
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Poz   jed. kol cena ukupno 

III 
ELEMENTI INSTALACIJE MOTORNOG POGONA 
SA RADOVIMA     

1 

Isporuka i postavljanje metalnih perforiranih nosača 
kablova sa poklopcem debljina lima 1mm, visina 
h=50mm, komplet sa konzolama, spojnicama i dr. 
pomoćnim materijalom. d = 50mm (2 metra duţine) 

kom. 18 

 

 

2 

Isporuka i postavljanje instalacionih plastičnih kanala 
na zidovima komplet sa svim potrebnim montaţnim 
materijalom  IPK 2525   (2 metra duţine).  kom. 10 

  

3 

Isporuka i postavljanje metalnih  gibljivih zaštitnih cevi 
(SAPA)   

  ø 16 met. 15 

  ø 13,5 met. 10 

  ø 11 met. 20 

  

4 

Isporuka i polaganje kablova za napajane pumpi, 
senzora,ventila i dr.   

  N2XH-Y 3 x 2.5 mm
2
 met. 150 

  N2XH-Y 5 x 1.5 mm
2
 met. 55 

  N2XH-Y 4 x 1.5 mm
2
 met. 110 

  provodnik P/F - Y 16mm2  met. 45 
  J-H(St)H 2 x 2 x 0.8 mm 

met. 210 
  

5 

Isporuka materijala i izrada izjednačavanje potencijala 
kućišta opreme, razdelnika, sabernika i dr. Uzemljenje 
izvesti vodom P/F - Y 16mm2.  
provodnik P/F - Y 16mm

2
 sa kablovskim papučicama 

kom. 20 

  
6 

Demontaţa postojićih elemenata automatike u polju 
Komplet 

kom. 1 

  
7 

Elektropovezivanje razvodnog ormana.  
Komplet 

kom. 1 

  
8 

Elektropovezivanje motora pumpi, fan-coil aparata i dr. 
Komplet kom. 1 

  

9 

Elektropovezivanje opreme automatike u polju 
(senzora, regulacionih ventila i dr.).  
Komplet 

kom. 1 

  

10 

Kontrola napajanja elektroormana i puštanje u rad, sa 
podešavanjem nazivnih struja potrošača. Funkcionalno 
ispitivanje i puštanje sistema u lokalni rad  
Komplet 

kom. 1 

  

11 

Izrada elektro projekta automatike izvedenog objekta u 
papirnom formatu (dva primerka) + CD  
Komplet 

kom. 1 
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Poz   jed. kol cena ukupno 

12 

Predaja atestne dokumetacije Investitoru i overene 
vrednosti dobijenih rezultata merenja a sve prema 
projektnim uslovima. Pismena garancija za izvršene 
radove i sav ugraĎeni materijal, kao i potrebna 
uputstva za kasnije odrţavanje instalacije. Provera 
pregledom i ispitivanje instalacije elektro-motornog 
pogona u skladu sa čl.192. i 193. Pravilnika o 
tehničkim normativima za električne instalacije niskog 
napona.  
Komplet 

kom. 1 

  UKUPNO III: 

 

E REKAPITULACIJA 
 

I 
PERIFERNI ELEMENTI AUTOMATSKOG 
UPRAVLJANJA  

II DOGRADNJA RAZVODNOG ORMANA  
 

III 
ELEMENTI INSTALACIJE MOTORNOG POGONA 
SA RADOVIMA 

  
  

UKUPNO E: 

 

F PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI 
    

1 

Pripremni radovi upoznavanja objekta u cilju izvoĎenja 
instalacije prema projektu, sreĎivanje dospelog 
materijala u magacin na gradilištu, obeleţavanje 
celokupne instalacije i uvoĎenje grupa u rad, izvoĎenje 
svih potrebnih ispitivanja i izdavanja zapisnaka 
overenih od strane ovlašćenih institucija. Izrada 
potrebne prateće dokumentacije tokom radova, kao i 
izrada i overa projekta izvedenog stanja ako je to 
potrebno i dr. Plaćanje paušalno. 

pauš. 1 

    

UKUPNO  F: 

 G GRAĐEVINSKI RADOVI 
    

1 
 

Probijanje otvora u graĎevinskim konstrukcijama za 
prolaz kanala i cevi. Pozicija obuhvata i adekvatno 
saniranje svakog otvora za instalacije.  
otvori za prolaz  kanala 
otvori za prolaz  cevi 

pauš. 1 

  
2 

Izrada betonskog temelja za toplotnu pumpu,  
dimenzija 3000x2400x300mm. pauš. 1 

  UKUPNO  G:   
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Poz   jed. kol cena ukupno 

H RASHLADNO-TOPLOTNA  PODSTANICA 

 
GRAĐEVINSKO-ZANATSKI  RADOVI 

 
I. BRAVARSKI RADOVI 

    

1. 

Izrada i postavljanje jednokrilnih metalnih 
vrata dimenzija 90x220 cm. Vrata izraditi od 
kutijastih čeličnih profila 30/30mm. Krilo 
vrata obloţiti jednoslrano čeličnim limom 
d=1,0mm. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, 
šarke i brava cilindar sa tri ključa. Pre 
bojenja metal očistiti od korozije i prašine, 
naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim 
predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za 
metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi 
put. 
Obračun po komadu. 

kom 2,00      

2. 

Izrada i postavljanje metalne pregrade 
dimenzija 120x220 cm. Predradu izraditi od 
kutijastih čeličnih profila 30/30mm sa 
ankerovanjem u pod i bočne zidove. 
Pregradu obloţiti jednoslrano čeličnim 
limom d=1,0mm. Pre bojenja metal očistiti 
od korozije i prašine, naneti impregnaciju i 
osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. 
Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i 
brusiti i završno obojiti drugi put. 
Obračun po komadu. 

kom 2,00      

3. 

Nabavka, izrada i postavljanje krovne 
konstrukcije. Krovnu konstrukciju izraditi od 
čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova, 
podloţnih ploča, ankera i slično, po 
projektu, detaljima i uputstvu projektanta. 
Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i 
obrusiti. Pre ugradnje elemente očistiti od 
korozije i prašine, naneti impregnaciju i 
osnovnu boju, po izvršenoj montaţi 
popraviti je. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, 
podloške, skela, kao i atestiranje 
konstrukcije i varova." 
Obračun po kilogramu. 

kg 100,50      

 
II. TESARSKI RADOVI 

    

1. 

Letvisanje krova letvama 48/48 mm, na 
razmaku od 50 cm za pokrivanje krova TR 
čeličnim limom. Letvisanje izvesti suvim, 
pravim i kvalitetnim jelovim letvama, 
optimalne duţine. 
Obračun po m². 

m2 11,76      
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Poz 
 

jed. kol cena ukupno 

 
III. POKRIVAČKI RADOVI 

    

1. 

Pokrivanje krova dimenzija 560/210cm 
čeličnim pocinkovanim plastificiranim 
limom TR 35/200 d=0.5mm. U cenu 
uračunati sve potrebne ivične opšivke, 
sleme i opšivke oko prodora kroz krov.  
Obračun po m² 

m2 11,76      

 
IV. LIMARSKI RADOVI 

    

1. 

Izrada i montaţa horizontalnih-visećih 
pravougaonih oluka od pocinkovanog lima, 
razvijene širine (RŠ) do 25 cm, širine oluka 
10 cm, debljine 0,60 mm. Oluke spajati 
nitnama, jednoredno sa maksimalnim 
razmakom 3 cm i letovati kalajem od 
najmanje 40%. Drţače visećih oluka uraditi 
od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati 
sa prednje strane oluka nitnama 0,4 mm, 
na razmaku do 80 cm. 
Obračun po m.  

m 4,20      

2. 

Izrada i montaţa olučnih pocinkovanih 
cevi, razvijene širine (RŠ) do 40 cm, 
preseka 10x10 cm, debljine lima 0,60 mm. 
Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan 
u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju 
kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane 
obujmice sa drţačima postaviti na 
razmaku od 200 cm. Preko obujmica 
postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti 
udaljene od zida minimum 20 mm. 
Završetak olučne cevi po detalju. 
Obračun po m. 

m 5,40      

 
V. UZEMLJENJE 

    

1. 

Izrada uzemljivača i zavarivanje za 
čeličnu konstrukciju u svemu prema 
notrmama, stanadardima i zakonskoj 
regulativi. 

    

 
traka Fe Zn 25x4mm² m² 30,00      

H REKAPITULACIJA  

I BRAVARSKI RADOVI   

II TESARSKI RADOVI   

III POKRIVAČKI RADOVI   

IV LIMARSKI RADOVI   

V UZEMLJENJE   

 
UKUPNO H: 
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 ZBIRNA REKAPITULACIJA: 

 
A 

INSTALACIJA FENKOJLERSKOG GREJANJA I 
HLAĐENJA 

 B CEVNA MREŢA SA PRATEĆOM OPREMOM I 
ARMATUROM  

C TOPLOTNO/ RASHLADNA PODSTANICA 
 

D ADAPTACIJA KLIMA KOMORE I 
VENTILACIONOG SISTEMA  

E 
 

ELEKTRO DEO SA AUTOMATSKIM 
UPRAVLJANJEM  

F 
PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI 

 

G GRAĐEVINSKI RADOVI   

H RASHLADNO-TOPLOTNA  PODSTANICA 
 

 
SVEGA  A +B +C + D + E + F + G + H : 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
Радови на систему за хлађење школске спортске сале  

СШ „Бранислав Нушић“ у Сокобањи  

ЈН број 8/15 

 

Уговорне стране : 

1. Установа Средња школа „Бранислав Нушић“, Сокобања ул. 

Митрополита Михаила 5, матични број 07128525, ПИБ 100691534, коју 

заступа директор Ана Милићевић, (у даљем тексту Наручилац).   

2. Извођач радова   ____________________________________________ из 

________________, ул. _____________________бр. _____, матични број 

_____________, ПИБ ________________, текући рачун бр. 

_________________  код пословне банке _____________________, кога 

заступа директор _______________________, (у даљем тексту Понуђач). 

 

 

Основ Уговора 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 
да је Наручилац на основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и у складу са Правилником о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 
86/15), спровео отворени поступак јавне набавке - набавка радова – 
Радови на систему за хлађење школске спортске сале СШ „Бранислав 
Нушић“ у Сокобањи број 8/15 од 5.11.2015.године, на основу Одлуке о 
покретању јавне набавке мале вредности број 012-1280/3 од 5.11.2015. 
године, 

 да је Понуђач доставио понуду под бројем ____________ од 
____________. године која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора, 

 да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број 
_____________од ___________ године у отвореном поступку ЈН 8/15 
изабрао Понуђача за реализацију предмета јавне набавке, 

 да понуда Понуђача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне 
документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део 
Уговора. 

     Понуђач наступа са подизвођачем _______________________________ из 
______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити 
предметну набавку и то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у 
делу _____________________________________________________ 
(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)  
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Предмет уговора 
 

Члан 2. 
  Предмет уговора је извођење радова на систему за хлађење школске 
спортске сале СШ „Бранислав Нушић“ у Сокобањи ул. Митрополита Михаила 
бр. 5, и ближе је одређен усвојеном понудом Понуђача бр. _____  од 
_____2015. године, конкурсном документацијом по којој се изводе радови и 
овим Уговором. Усвојена понуда Понуђача дата је у прилогу и чини саставни 
део овог Уговора. 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Понуђач се 
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, 
изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и 
све друго неопходно за реализацију уговорених радова у уговореним роковима 
и у складу са важећим прописима и стандардима. 
  

Вредност радова - цена 
 

Члан 3. 
Уговорне стране утврђују да укупна цена свих радова који су предмет 

Уговора износи: __________________________ динара без ПДВ-а, обрачуната 
вредност ПДВ-а по стопи од 20 % износи ________________ динара, што чини 
укупан износ _____________________ динара са ПДВ-ом, који је добијен на 
основу количина радова и јединичних цена из усвојене понуде Понуђача број 
___________ од _________2015. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 
цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале 
зависне трошкове Извођача у складу са конкурсном документацијом. 

Коначна вредност извршених уговорених радова утврдиће се применом 
јединичних цена на стварно извршену количину радова. 
 

Услови и начин плаћања 
 

Члан 4. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на 
следећи начин:  
-  ____% што износи ___________________ динара са ПДВ-ом на име аванса, у 
року од 7 дана од дана испостављања предрачуна за исплату аванса у циљу 
да Понуђач одмах изврши набавку материјала и опреме потребних за 
извођење предметних радова, при чему Наручилац не може да исплати 
ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај 
авансног плаћања.  
- _____% што износи ________________________ динара са ПДВ-ом, по 
испостављеној окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, потписаном и 
овереном од стране стручног надзора Наручиоца. Оверена окончана ситуација 
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доставља се Наручиоцу најкасније у року од десет дана од дана извршеног 
коначног обрачуна.  

Наручилац може сам или на сугестију стручног надзора оспорити износ 
исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине извршених радова, 
појединачне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и слично. О 
разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да 
обавести извођача у року од осам дана од дана пријема ситуације чији је 
садржај оспорен. Уколико у том року не обавести извођача о својим 
примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове. 

Рок за исплату окончане ситуације за радове је најдуже 45 (четрдесет 
пет) календарских дана од дана испостављања ситуације о изведеним 
радовима. 

Комплетну документацију: листове грађевинске књиге, одговарајуће 
атесте за уграђени материјал и другу документацију, Понуђач доставља 
стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје и 
коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што 
извођач признаје без права приговора. 

 
Рок за завршетак радова 

 
Члан 5. 

 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ___ 
(___________________) дана (највише 60 (шездесет) календарских дана), 
рачунајући од дана увођења у посао. 
 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а 
сматраће се да  су се стекли услови за увођење Извођача у посао након 
испуњења следећих услова: 

- да је Наручилац уплатио Понуђачу уговорени аванс под условима из 
члана 4. Уговора; 

- да је Наручилац предао Понуђачу неопходну техничку документацију 
и дозволу за извођење радова сходно Закону о планирању и 
изградњи; 

- да је Наручилац обезбедио Понуђачу несметан прилаз градилишту; 
- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора над извођењем 

радова; 
- да је Понуђач именовао одговорног извођача радова.  
Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за 

примопредају, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова 
констатује уписом у грађевински дневник. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности 
Наручиоца.  
 

Члан 6. 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев Понуђача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван 
кривицом Понуђача; 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу 

Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-
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техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим 
уговорених радова; 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није 
одговоран Понуђач. 

 Захтев за продужење рока извођења радова Понуђач у писменој форми 
подноси Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност. 
 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора 
о томе постигну писмени споразум. 
 Настанак, трајање и престанак наведених случајева се уписује у 
грађевински дневник. 
            У случају да Понуђач не испуњава предвиђену динамику извођења 
радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење 
рока извођења радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 Ако Понуђач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
  

Уговорна казна 
 

Члан 7. 
 Уколико Понуђач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 
Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5‰ (промила) од укупно уговорене 
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити 
већи од 5 % од укупне вредности уговорних радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног 
пристанка Понуђача, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности 
изведених радова по окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених 
радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

 
Обавезе Понуђача 

 
Члан 8. 

Понуђач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у 
складу са важећим техничким и другим прописима, стандардима, 
инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором као и да исте по 
завршетку  преда Наручиоцу.  

Понуђач се обавезује: 
o да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  

извођача радова;              
o да радове који су предмет овог Уговора изведе у потпуности према 

грађевинској дозволи и инвестиционо-техничкој документацији;    
o да пре потписивања уговора достави атесте за опрему која ће бити 

уграђена; 
o да се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне 

средине, као и мера противпожарне заштите;  
o да по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Наручиоца да 

је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају; 
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o да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 

o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих 
радова; 

o да обезбеди организацију места извођења радова на начин којим неће 
ометати нормално функционисање околних простора, да обезбеди 
безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа 
о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног 
трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

o да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима 
Републике Србије; 

o да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
o да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим 

на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно 
извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, 
уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у 
погледу уговорених рокова извођења радова; 

o да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то 
уколико не испуњава предвиђену динамику; 

o да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим 
да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Понуђач 
мора да приступи у року од 5 дана од позива Наручиоца. 
Понуђач писмено упозорава Наручиоца, а по потреби и стручни надзор, о 

примени одредаба закона, о недостацима у техничкој документацији, о 
наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и 
примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и 
норми квалитета после извршене техничке контроле и сл.). 
 

Обавезе Наручиоца 
 

Члан 9. 
Наручилац се обавезује да Понуђачу плати уговорену цену под условима 

и на начин одређен чланом 4. Уговора  и да од Понуђача, по завршетку радова 
прими наведене радове. 

 Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем 
уговорних обавеза Понуђача, о чему закључује посебан уговор са стручним 
надзором. 

Наручилац се обавезује да Понуђача уведе у посао, предајући му 
инвестиционо-техничку документацију и да му обезбеди несметан прилаз 
градилишту. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Понуђачем. 
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Осигурање и финансијско обезбеђење 
 

Члан 10. 
  Понуђач је дужан да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави:  

1. Бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај 
исплаћеног аванса у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом у корист наручиоца, 
која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и 
роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка 
радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за 
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти 
број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

2. Бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење 
посла у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист 
наручиоца, уредно потписану и печатом понуђача оверену, уз пратеће 
овлашћење и доказ о предаји. Меница треба да буде са клаузулом „без 
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од 
уговореног рока завршетка радова, с тим да евентуални продужетак рока за 
завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и 
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 
завршетак радова. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 
 Понуђач је дужан да Наручиоцу приликом примопредаје радова достави:  
1. Бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање 

грешака у гарантном року, у износу од 5 % од укупне вредности уговора са 
ПДВ-ом, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , 
роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року.  

 
  Уз све менице мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. 

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у 
гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са 
отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет уграђених 
материјала и квалитета извођења радова са захтевима Наручиоца.  
 У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке 
отклонити по тржишним ценама.  
 

Гарантни рок 
 

Члан 11. 
 Гарантни рок за изведене радове је ______________  и рачуна се од 
датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал 
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је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје 
радова. 

Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање 
недостатака у гарантном року уколико понуђач на писмени позив наручиоца не 
отклони недостатке на изведеним радовима, односно не усклади квалитет 
материјала и изведених радова са захтевима наручиоца. 

Понуђач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су 
предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за 
уграђене материјале, као и упутства за руковање. 
 

Члан 12. 
Понуђач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив 

Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени 
квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 
недостацима. 

Ако Понуђач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у 
року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је 
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко 
лице, на терет Понуђача, наплатом менице за отклањање недостатака у 
гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не 
покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из 
става 1. овог члана, има право да од Понуђача тражи накнаду штете, до пуног 
износа стварне штете. 
 

Извођење уговорених радова 
 

Члан 13. 
 За укупан уграђени материјал Понуђач мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за 
објекте и радове те врсте у складу са техничким спецификацијама позиција 
радова. 
 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара 
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову 
употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за 
контролу квалитета. 
 Понуђач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 
безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Понуђач поруши 
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Понуђач у одређеном року то 
не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на 
трошак Понуђача по овом уговору. 

Наручилац обезбеђује стручни надзор над извођењем предметних 
радова. Стручни надзор обухвата: контролу и проверу квалитета извођења 
свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; 
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проверу да ли постоје докази о квалитету материјала и давање упутстава 
Понуђачу. Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу 
са Законом о планирању и изградњи.  

Наручилац ће писмено обавестити Понуђача о лицу које ће у њихово име 
вршити стручни надзор над извођењем радова, као и обим његових 
овлашћења. 
 

Вишкови радова 
 

Члан 14. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за 

извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова Извођач је дужан 
да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и 
Наручиоца. 

Након добијања писмене сагласности Наручиоца и закључења Анекса 
уговора којим Наручилац након обезбеђења финансијских средстава преузима 
обавезу финансирања утврђених вишкова радова, Извођач радова ће извести 
вишкове радова.  

Јединичне цене за све позиције радова из предмера и предрачуна 
радова усвојене понуде Понуђача бр. _________ од ______2015.године, за које 
се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве, а 
извођење вишка радова који не прелазе 10% укупно уговорених количина 
радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.  

 
Непредвиђени радови 

 
Члан 15. 

Понуђач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност 
стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 
променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 
догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне 
документације.  
 Понуђач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе 
околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена 
морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести 
Понуђача. 

Понуђач има право на правичну накнаду за учињене неопходне 
трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове. 

Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Понуђач ће 
уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.  
 

Накнадни и додатни радови 
 

Члан 16. 
Накнадни и додатни радови су радови који нису укључени у овај уговор, 

а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење 
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уговора и уколико Наручилац захтева да се изведу биће уговорени у складу са 
процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.  

Обављени-изведени накнадни и додатни радови, без сагласности 
наручиоца и писмено закљученог уговора правно су неважећи и наручилац 
исте неће финансирати. 
 

Примопредаја изведених радова 
 

Члан 17. 
 Понуђач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и 
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  

Спремност изведених радова за примопредају својим потписом у 
грађевинском дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава 
Наручиоца који преузима обавезу формирања комисије за примопредају и 
коначни обрачун вредности изведених радова.  
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 
завршетка радова. 
 Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 
1 (један) представник Извођача радова уз присуство Стручног надзора и 
Одговорног извођача радова. 
 Комисија сачињава Записник о примопредаји изведених радова. 
 Понуђач је дужан да приликом примопредаје Наручиоцу преда комплетну 
техничку и градилишну документацију са свим неопходним атестима и 
гарантним листовима уграђене опреме и материјала. 
 Недостатке-грешке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Понуђач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Понуђач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана и 
ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити 
другом извођачу на рачун Понуђача радова. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу 
Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Технички преглед радова обезбедиће Наручилац. 
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача 

примити на коришћење изведени објекат - радове. 
 

Коначни обрачун вредности изведених радова 
 

Члан 18. 
 Коначну вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 
примопредају и коначни обрачун изведених радова на бази стварно изведених 
количина радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног извођача 
радова и стручног надзора и уговорених јединичних цена из понуде које су 
фиксне и непроменљиве. 

Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова 
сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 
 Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након 
сачињавања Записника о коначном обрачуну вредности изведених радова. 
 Примопредаја и коначни обрачун вредности изведених радова се 
верификују јединственим записником. 
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Раскид Уговора 
 

Члан 19. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да Понуђач 
касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана као и ако Понуђач 
не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из 
неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико 
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла 
и квалитету наведеном у понуди Понуђача, а Понуђач није поступио по 
примедбама стручног надзора. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико 
Понуђач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка 
средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису 
могли предвидети у тренутку спровођења јавне набавке из члана 1. овог 
Уговора. 
 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије 
извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити 
Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу 
са Уговором. 
 Уговор се раскида у форми закључења Уговора о раскиду уговора о 
извођењу радова који садржи основ за раскид уговора. Уколико се ради о 
једностраном раскиду уговора Наручилац је у обавези да сачињени Уговор о 
раскиду достави Понуђачу. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за 
радове који су предмет овог уговора ангажује другог Понуђача. Понуђач је у 
наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља 
разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог 
извођача за те радове.  

У случају раскида Уговора, Понуђач је дужан да изведене радове 
обезбеди и сачува од пропадања све до примопредаје објекта, као и да 
Наручиоцу преда расположиву техничку и градилишну документацију. 
 

Остале одредбе 
 

Члан 20. 
 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе 
Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима. 
 

 
Члан 21. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
- конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке број 8/15, 
- пројекат за извођење радова, 
- понуда Понуђача бр. ___________ од ________2015. године 
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Члан 22. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 
Зајечару. 
 

Члан 23. 
 Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 
 

Члан 24. 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за 
сваку уговорну страну. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ: МП МП ИЗВОЂАЧ: 
СШ „Б. Нушић“, Сокобања    
            директор 
 

   

   Ана Милићевић
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ОБРАЗАЦ 5 

 
 
 

IX ДИНАМИЧКИ ПЛАН   

 

План реализације извођења радова на систему за хлађење школске 
спортске сале СШ „Бранислав Нушић“ у Сокобањи, Митрополита Михаила 5 

 
 

Ред 
број  

ОПИС РАДОВА 
Трајање 
радова 
(дана) 

1.месец 2.месец 

I II III IV I II III IV 

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
Напомена: Понуђач у наведеној форми или на свом обрасцу даје динамички план 
реализације радова који су предмет јавне набавке у складу са понуђеним роком 
извођења радова. 

 
 
 

Датум:  И З В О Ђ А Ч 
 М.П.  
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ОБРАЗАЦ 6. 
 
 
 
 

X ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 
КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
 
 

Изјављујемо да смо дана _______ 201_. године посетили локацију која је 

предмет отвореног поступка јавне набавке број 8/15 и стекли увид у све 

информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо 

да смо упознати са пројектном документацијом и свим условима 

извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било 

какве накнадне промене у цени. 

 

НАПОМЕНА:   

За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени 

члан групе понуђача.  

 

 

 

 

Датум:    _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

   

   

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П  
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ОБРАЗАЦ 7. 

 

XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА 

 

 

 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Основ ангажовања: 
 

1. Запослен код 
понуђача 

 
2. Ангажован 

уговором 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

 
 
 
Напомена: Последњу колону ,,Основ ангажовања,, попунити тако, што се за 
запослене уноси број "1", а за ангажоване уговором број "2".  

 

 

 

 

Датум:    _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

   

   

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П  
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Образац 8.  

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 9. 
 XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке – Радови на систему за хлађење школске спортске 
сале СШ „Бранислав Нушић“ у Сокобањи број 8/15, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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Образац 10 
 
 
 

XIV ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из_________________________________ ул. _______________________________ 
 
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  
 
испред понуђача:______________________________из  _____________________,  
 
ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда 
за јавну набавку број 8/15 и предузима све радње прописане Законом о јавним 
набавкама. 
 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе 
се не може користити. 
 
 
 
 
Дана, ____. ____. 201_. године 
 
 
 
                                                                                      П о н у ђ а ч 

м.п.        ___________________   
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

 
 

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања 

понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка 

отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако 

је исту доставило у склопу запечаћене понуде. 

 

  

 

 


