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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

ОШ „Емилија Остојић“ Пожега 

Књаза Милоша бр. 26, 31210 Пожега 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА- Набавка гасног генератора топлоте, унутрашње гасне 

инсталације и топловод  

  

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) 

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.5/2019 
 

 

 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 

 
07.10.2019. године,  

до 10 часова 

Јавно отварање: 

 
07.10.2019. године,  

у _12 часова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар 2019. године 
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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС” бр. 68/15 у 

даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гл. РС”, број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 

728-1/19 од 26.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 

728-2/19 од 26.09.2019. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности, добра и радови, Набавка гасног генератора 

топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод  

-Ј.Н. бр. 1.1.5/19-  

 

 

Конкурсна документација садржи: 51 страна 

 

 

Поглавље 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

 

I 

 

Општи подаци о јавној набавци 

 

3 

 

 

 

 

 

II 

 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испoруке добара и 

сл. 

 

 

 

 

 

4  

 

 

        

       III 

 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

 

5-10  

 

IV 

 

Критеријуми за доделу уговора 

 

11 

          

          V 

 

Обрасци који чине саставни део понуде 

 

12-31 

 

VI 

 

Модел уговора 

 

32-41 

 

VII 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

42-50 
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I.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

ОШ „Емилија Остојић“ Пожега 

Књаза Милоша бр. 26, Пожега, 

Интернет страница наручиоца: www.osemilijaostojic.edu.rs 

 

2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.1.9/19 су добра и радови- Набавка гасног генератора 

топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод,  

Назив и ознака из општег речника набавки: 42980000 Генератори гаса, 45311200 

Електро-монтажни радови, 45351000 Машински инсталатерски радови, 45000000 

Грађевински радови 

 

3. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
4. Оправданост спровођења поступка јавне набавке: 
Ова јавна набавка се спроводи ради увођења грејања на гас објекта школе, с обзиром да 
је досадашњи котао на угаљ у квару. 
 
5. Циљ поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.   
 
6. Контакт (лице или служба): 

Невенка Јеличић, секретар школе  

емаил: ose.pravo@gmail.com 

 

7. Процењена вредност јавне набавке у Плану јавних набавки за 2019. годину: 

Процењена вредност јавне набавке, Набавка гасног генератора топлоте, унутрашње 

гасне инсталације и топловод, износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.  
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II.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 

 

 

 

Предмет јавне набавке: Набавка гасног генератора топлоте, унутрашње гасне 

инсталације и топловод. 

Детаљан опис добара и радова дат је у обрасцу структуре цене. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави технички лист и каталог за гасни генератор 

који мора одговарати техничким спецификацијама из обрасца структуре цене. 

Радови ће се изводити по  Идејном пројекту на основу кога је издато решење о 

извођењу радова . 

Техничка документација по захтеву понуђача биће достављена електронским 

путем. 

Рок за набавку и уградњу: 30 календарских дана 
Захтеви у погледу гарантног рока: Гарантни рок на испоручен материјал (испоручена 
добра) минимум је 2 (две) године. 

Место испоруке и уградње: Двориште школе, Књаза Милоша бр. 26. 

 
 

 

       Датум                                                                                 Потпис понуђача 

 

_____________                                                                 _________________________  

 (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац техничке спецификације, понуђачи морају да попуне и потпишу, чиме 

потврђују да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног из групе који ће попунити, 

потписати Образац техничке спецификације. 
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III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА 75. И 

ЧЛАНА 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН-а, а испуњеност обавезних услова за учешће 

у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој 

табели, и то: 

 

 

Редни 

број 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. 

став 1. тачка 1. ЗЈН-а), 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 

1. до 4. и став 2. ЗЈН-а, дефинисане 

овом конкурсном документацијом 

 

 
2. 

 

Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

(члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН), 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (члан 

75. став 1. тачка. 4. ЗЈН-а), 

4. 

 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази 

у време. подношења понуде (члан 75. 

став 2. ЗЈН-а), 
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5. 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке (члан 75. 

став 1. тачка 5. ЗЈН-а) 
________/______________/_________ 

(навести дозволу за обављање 

делатности која је предмет јавне 

набaвке) 

 

Напомена: 

Наручилац је дужан да од 

понуђача захтева да поседује 

важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, у случају 

да  је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. Наиме, овај 

услов наручилац је дужан да 

тражи само у оним поступцима у 

којима је за обављање делатности 

која је предмет конкретне јавне 

набавке потребно да понуђач има 

дозволу надлежног органа, с 

обзиром да је таква дозвола 

посебним прописом одређена као 

обавезна. Значајно је да дозвола 

коју понуђач треба да достави 

мора бити важећа, с тим да у 

овом случају није битан моменат 

издавања дозволе. Из наведених 

разлога, приликом сачињавања 

конкурсне документације, 

наручилац је дужан да испита 

позитивне законске прописе из 

области из које је предмет јавне 

набавке, те да уколико су дозволе 

неопходне, јасно у конкурсној 

документацији наведе које су 

дозволе неопходне и начин 

доказивања важења дозволе. 

   

 

ДОЗВОЛА______/___________/_____ 
(навести дозволу за обављање 

делатности која је предмет јавне 

набавке и назив надлежног органа за 

издавање дозволе), у виду неоверене 

копије.  

 

Напомена: 

Наручилац је дужан да од понуђача 

захтева достављање овог доказа 

уколико је захтевао од понуђача да 

поседује важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, у 

случају да  је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

 

Редни 

број 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 76. 

ЗЈН-а, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

 

 

 

 

 

НЕМА ДОДАТНИХ УСЛОВА 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

 

 

НЕМА ДОДАТНИХ УСЛОВА 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

НЕМА ДОДАТНИХ УСЛОВА 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

 

НЕМА ДОДАТНИХ УСЛОВА 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних 

у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1. 2. 3. и 4. и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу 

додатних услова под редним бројем 1. 2. 3. и 4. у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН-а, 

понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. 

члана 75. став 2. и члана 76. ЗЈН-а, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 

75. став 1. тачка 5. ЗЈН-а, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу 

обавезних услова, понуђач доказује достављањем 

ДОЗВОЛЕ______________/_________________/_______________________/___________ 

(навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив 

надлежног органа за издавање дозволе), у виду неоверене копије.  

   

Напомена: 

Наручилац је дужан да од понуђача захтева достављање наведеног доказа уколико 

је захтевао од понуђача да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, у случају да  је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом. 

 

    

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН-а, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН-а. У 

том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 

6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН-а, а додатне услове 

испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача.  

 

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. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном 

року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави тражене доказе, наручилац 

ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 

доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН-а, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова-Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, 

односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН-а, услов под редним бројем 2. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова-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. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 

казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

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

осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања 

мита, 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала, 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

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

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

зсконских 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). 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 
3) Члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН-а, услов под редним бројем 3. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова-Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
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самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације.  

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

                Нема додатних услова који су захтевани у предметној јавној набавци. 

 

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

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1. до 4. 

ЗЈН-а, сходно члану 78. ЗЈН-а (www.apr.gov.rs/Ponuđači). 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, и то:  

Доказ из члана 75. став 1. тачка 1. ЗЈН-а понуђачи који су регистровани у регистру који 

води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре-www. apr.gov.rs) 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

Понуђач, кандидат односно добављач 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. 
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IV. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,Најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена 

цена без ПДВ-а. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 

ценом  

 

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

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У случају истог 

понуђеног рока важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који је понудио краћи рок испоруке добара.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 

само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок важења понуде и 

исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 

понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 

исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 

само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 

уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 
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V. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, 

начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или 

испоруке добара и сл, 

2) Образац понуде (Образац 1), 

3) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2),  

4) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3),  

5) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4), 

6) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке- 

члана 75. и члана 76. ЗЈН-а, наведених овом конурсном докумнтацијом (Образац 5), 

7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

-члана 75. ЗЈН-а, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6), 

8) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 7). 

9) Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке (само уколико понуђач наступа са групом 
понуђача). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр.______од____________за јавну набавку, добра и радови, Набавка гасног 

генератора топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод, Ј.Н. број 1.1.5/19. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

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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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

 

1. 

 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

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 (ПИБ): 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Ј.Н. бр. 

1.1.5/2019 

 15/ 50 

  

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

 

1. 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

2. 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, добра и радови, Набавка гасног генератора топлоте, 

унутрашње гасне инсталације и топловод, Ј.Н. број 1.1.5/2019. 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања  је 45 (четрдесет пет) 

дана од дана службеног пријема 

рачуна за испоручено-преузето 

добро (потврђене од стране 

наручиоца и понуђача), а у складу 

са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гл. РС“, број 119/2012, 

68/2015 и 113/2017). 

 

Рок важења понуде 

 

 

Рок испоруке и уградње 

 

 

 

 

Гарантни период 

 

На гарантни рок за испоручена 

добра примењиваће се услови 

произвођача. 

 

 

Датум          Потпис понуђача 

      

_____________________________   ________________________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Напомене: Укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом, у табели опис предмета 

набавке, понуђачи уписују из Обрасца бр.2. (Образац структуре цене са упутством како 

да се попуни). 

Образац понуде понуђачи морају да попуне и потпишу, чиме потврђују да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати образац понуде. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 
 

 

 

 

       PREDMER RADOVA    
 ZA GASNI GENERATOR TOPLOTE   
 OSNOVNE ŠKOLE" EMILIJA OSTOJIĆ"   
 U POŽEGI   

 Unutrašnje gasne instalacije i gasni 
generator toplote   

  
  

1 Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi, fitinga za 
izradu  unutrašnjih gasnih instalacija (UG)I: 

   - Bešavna čelična  cev Ø76,1x2,9 mm prema 
standardu SRPS EN 10220 m 36 

  

  2 Za pomoćni materijal potreban za montažu cevne 
mreže kao što su , cevni lukovi. kiseonik, acetilen, 
žice za zavarivanje, čelični nosači cevi, držači i 
obujmice i sav ostali pomoćni materijala potreban za 
ugradnju cevne mreže plaća se 50% od pozicije br.1 

 
0,5 

  

  3 Isporuka i montaža  kugla ventila za gas, komplet sa 
prirubnicama i setom za spajanje 

   DN65 kom. 2 
  

  4 Prethodno ispitivanje instalacije:  ispitivanje čvrstoće 
vazduhom, ispitnim prittiskom od 2 bar u trajanju od 
20 minuta 

    pauš. 
 5 Glavno ispitivanje instalacije: ispitivanje 

nepropusnosti vazduhom, ispitnim pritiskom od 110 
mbar u periodu od 20 minuta 

    pauš. 
 6 Čišćenje, antikorozivna zaštita i farbanje cevi gasne 

instalacije žutom bojom u dva sloja: 

    m 36 
  

  7. Isporuka i ugradnja kondenzacionog gasnog 
generatora toplote ukupne snage 300 Kw,  sa tri 
kotlovske jedinice po 100 Kw, koji poseduje 
potrebne sertifikate, sledećih karakteristika: 

   - Stepen korisnog dejstva G20 (80/60 °C) puno 
opterećenje 97% 
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 - Tri kondenzaciona kotla snage po 100Kw  

   - kontejner gasnog generatora mora biti dovoljnih 
dimenzija za nesmetan ulazak i rad poslužioca 
ili servisera. Kontejner treba da bude  izrađen od 
termoizolacionih negorivih sendvič panela 
proizvedenih i testiranih prema SRPS U.J1.090, 
nonimalne protivpožarne otpornosti od 60 minuta. 

   -  Neutralizator, za gasne kondenzacione kotlove 
snage do 300 kW, uključujući 18 kg granulata za 
neutralizaciju 

   - širok opseg modulacije rada gasnog generatora 
(16,6 - 300 kW - projektovano) 

   - hidrauličnka skretnica 

   - dimovodni set za priključenje tri kotla, sa 
koadsijalnim dovodom svežeg vazduha za 
sagorevanje iz okoline 

   - automatika za upravljanje tri kotla u kaskskadnom 
režimu, u funkciji toplotnog opterećenja i spoljne 
temperature 

   - termoizolacija cevnog kolektora za spajanje kotlova i 
hidraulične skretnice od polistirola ili poliuretana 
specijalno oblikovana prema ovim elementima, 
fabrički namenjena izolaciji kotlova povezanih u 
bateriju 

   - kontejner gasnog generatora sadrži kompletnu 
elektroinstalaciju, elektokomandni ormar, 
osvetljenje, servisne utičnice 220V i 24V i 
izvedeno uzemljenje. (Uzemnjenje se spaja sa 
uzemljenjem objekta) 

   - sve prodore cevi gasa i toplovoda izvesti sa 
zaštitnim hilznama 

   - ventilaciona rešetke za ventilaciju minimalne 

površine svetlog otvora po 600 cm² 

   - na svakom priljučku kotla sa gasne i vodene strane 
ugrađuje se odgovarajući kugla ventil 

   - izmenjivač toplote od kvalitetnog aluminijumskog 
liva 

   karakteristike kotlova 

   - gasni kondenzacioni kotao 

   - izmenjivač toplote od kvalitetnog aluminijumskog 
liva 

   -  Cirkulaciona pumpa  protoka 4,73m³/h napora 92 
Kpa  

   - u sastavu kotla je i sigurnosni ventil sa vodene 
strane kotla 

   - maximalna radna temperatrura  90°C 

   - Opseg modulacije (TV/TR 80/60°C): 16,6-107 kW 

   - Stepen korisnosti kotla pri 100%: 96,6% 

   - Stepen korisnosti kotla pri 30%: 107,4% 

   - opseg temperature polazne vode od 30-90°C 
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 U cenu je uračunato povezivanje na cevovode gasa 
i toplovoda, sa svim osnovnim i pomoćnim 
materijalima, kao i puštanje gasa u instalaciju 
(propisno), prvo servisno paljenje gasnih aparata, 
dokazivanje parametara, izrada zapisnika sa 
nadzornim organom i obuka poslužilaca u trajanju 
jednog dana 

   komplet 1 
  

   Gasni generator i unutrašnje gasne instalacije ukupno 
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   Toplovod i cirkulacione pumpe toplovoda 

    

    

  1  Isporuka i ugrdnja cirkulacionih pumpi za 
cirukulaciju u toplovodu od gasnog generatora do  
sabirnika i razdelnika u kotlarnici pumpi komplet sa 
prirubnicama i setovima za spajanje, energetski 
efikasne pumpe kao Grundfos "MAGMA " ili Wilo 
Stratos ili odgovarajuće sledećih karakteristika  

    Izbor vrste regulacije:  

    dp-c (ddiferencijalni pritisak konstantan)  

    dp-v (diferencijalni pritisak  varijabilan)  

    dp-T (diferencijalni pritisak  zavistan od 
temperature)  

 

    *) pomoću IR-monitora ili LON  

  - Rad sa ručnim podešavanjem  

    (fiksno namještanje broja okretaja)  

  - Automatski rad uz sniženje intenziteta  

    (samoučenje pomoću FUZZY-tehnologije)  

  - Namještanje zadate  vrednosti odnosno broja 
okretaja 

 

  modula, za prikaz:  

  - radnog stanja  

  - vrste regulacije  

  - zadate vrednosti diferencijalnog pritiska  

    odnosno broja okretaja  

  protoka 14,2 m³/h  

  napora 15.060 Pa  

   kom 2 
   

 2 Isporuka i ugradnja crnih čeličnih bezšavnih cevi 
prema  SRPS EN 1020:2002, za povezivanje pumpi, 
toplovoda i sabirnika i razdelnika u kotlarnici na 
ugalj 

   ф 76,1x2,9 m 8 
  

  3 Za pomoćni materijal potreban za montažu cevne 
mreže kao što su cevni lukovi, obujmice, hilzne, 
rozetne, zaptivni materijal ,čelične konzole i nosači, 
kiseonik, acetilen, žice za zavarivanje, kudelja i  sav 
ostali pomoćni materijal potreban za ugradnju cevne 
mreže plaća se 50% od prethodne poz. 

 
0,5 

  

  4 Isporuka i ugradnja čeličnih predizolovanih cevi sa 
oblogom od polietilenske cevi punjene poliuretanom 
prem evroskim normama EN253Q. Matična cev je 
crna čelična bešavna cev prema Toplovod se izvodi 
od bešavnih cevi prema SRPS EN 1020:2002 
Temperatura medija: voda 110/80 °C. 
Nazivni pritisak NP16 bara, dimenzija: 
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 ф 76,1x2,9 /140 m 98 
  

  5 Isporuka i ugradnja predizolovanih lukova radijusa 
krivine R=1,5D  prema EN253Q 

   ф 76,1x2,9 /140 kom 8,0 
  

    

  6 Isporuka i ugradnja termoskupljajućih spojnica za 
predizolovane cevi prem EN253Q, sa zalivanjem 
poliuretanom 

   ф 76,1x2,9 /140 kom 18,0 
  

  7 Isporuka i ugradnja termoskupljajućih završnih kapa  

   ф 76,1x2,9 /140 kom 4,0 
8 Isporuka i ugradnja kompenzacionih jastuka  

debljine 40mm dužine 1m  za predizolovane cevi 
spoljnog prečnika izolacije Ø 140mm 

    kom 12,0 
9 Čišćenje cevi, premazivanje antikorozivnom bojom u 

dva prepaza i Izrada i montaža izolacije na cevima u 
kotlarnici  mineralnom vunom debljine d=50 mm u 
opšivci od Al lima debljine d=0.6 mm 

m
2
 6,0 

  

  10 Isporuka i ugradnja NP6Leptir ventil za ugradnju 
između prirubnica. komplet sa prirubnicama i setom 
za spajanje i zaprtivanje.Telo ventila napravljeno od 
sivog liva JL1040 prema EN1561. Vratilo i disk 
ventila su od nerđajućeg čelika sa 13 %Cr, zaptivka 
od EPDM. Sa protivudarnim vratilom i dvosmernim 
hermetičkim zatvaranjem, radna temperatura do 
110˚C, 

   DN65 kom. 4 
  

  11 Isporuka i ugradnja slavina za punjnje i pražnjenje 
R15 NP 6,komplet sa komadom cevi dužine oko 1 
m, od priključka na toplovod do ispusne slavine 
iznad poda kotlarnice 

    kom. 2 
12 Isporuka i montaža  termometra u zaštitnoj Ms čauri, 

za toplu vodu sa opsegom merenja /0-120 C / 

    kom. 2 
13 Isporuka i montaža manometara komplet sa 

manometarskom slavinom, dimenzija fi 80 mm, 
priključak R15, :mernog opsega 

   0-6 bara kom. 2 

 toplovod i cirkulacione pumpe ukupno 

  

   REKAPITULACIJA MAŠINSKIH RADOVA 

  1 Unutrašnje gasne instalacije i gasni generator 
toplote 

  2 Toplovod i  cirkulacione pumpe 
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    ELEKTRO RADOVI 
  

 A. NAPAJANJE   GASNOG GENERATORA   ELEKTRIČNOM  ENERGIJOM 
 

 

   1 Isporuka  potrebnog  materijala i izrada napojnog 
voda za priključak RO-GG kablom PP00-Y 5 x 2,5 
mm2od RO-objekta 3 do RO-GG položenim na zid 
,a na izlazu iz objekta3   kroz metalnu cevØ5/4cola 
do RO-GG . Cev je ušla u cenu pozicije 

   

 
m 20 

2 Isporuka  potrebnog  materijala i montaža u RO- 
objekta3  uloška topljivog  osigurača  20A   komada 
3,kalibrisanog  prstena komada 3 i kape DII 
osigurača komada 3 

   

 
pauš. 

  Ukupno A 
  

    B. NAPAJANJE   NOVIH CIRKULCIONIH  PUMPI   
ELEKTRIČNOM  ENERGIJOM 

   

   1 Isporuka  potrebnog  materijala i izrada napojnog 
voda za priključak RO-cirkulac.pumpi  kablom 
PP00-Y 5 x 2,5 mm2od GRO-u staroj kotlanici do 
RO- cirkulac.pumpi  položenim  na zid u PVC 
kanalici 20x20mm koja ulazi u cenu pozicije 

  

 

 
m 5 

2 Isporuka i ugradnja RO-cirkulacionih pumpi za 
ugradnju na zid izrađenog u zaštiti IP54 u svemu 
prema grafičkoj dokumentaciji(crež br.3) 

   

 
kom 1 

3 Isporuka  potrebnog  materijala i izrada napojnog 
voda za priključak cirkulacionih pumpi  

        radne i rezervne kablom PP40 4x2,5mm2 
položenim na zid u PVC kanalici 25x25mm koja 

        ulazi u cenu pozicije 
   

 
m 40 

 Ukupno B 
 

    C.IZRADA UZEMLJIVAČA GASNOG 
GENERATORA 

   

   1 . Isporuka materijala i postavljanje pocinkovane 
trake  Fe/Zn 25x4 mm u već iskopan rov 

   

 
m 50 

2    Isporuka i ugradnja ukrsnih komada SRPS N.B4. 
936 i vezivanje na gasni generator i u  postojećoj   
kotlarnici 

   

 
kom 3 

 Ukupno C 

 mašinski radovi ukupno 
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    D.SISTEM IZJEDNAČAVANJA POTENCIJALA 
   

   1 Isporuka materijala i povezivanje na šinu za 
izjednačavanje potencijala metalnih delova  postolja 
kotla  koji u slučaju greške može doći pod 
napon.Povezivanje se izvodi provodnikom tipa P/F-
Y1x 6 mm2 ,kao i izrada premošćenja svih ventila  i 
ostalih rastavnih mesta ,prirubnica i sličnih 
razdvojivih veza u kontejneru. U cenu uračunat sav 
potreban vezvi materijal(obujmice i zavrtnji 
odgovarajućeg materijala sa  
   podloškama i maticama) 

   

 
kom 3 

 Ukupno D 
 

    E.   ISPITIVANJE I VERIFIKACIJA IZVEDENIH 
INSTALACIJA 

   

   1 1. Pregled i ispitivanje izvedenih elektroenergetskih  
instalacija, koja se izvode prema sledećem 
redosledu: 

       - merenje otpornosti izolacije električne 
instalacije. 

       - ispitivanje zaštite automatskog isključenja 
napajanja, 

       - ispitivanje funkcionalnosti.  
         sa izdavanjem Stručnog nalaza za insalaciju 

niskog napona 
   

 
pauš. 

 2 Pregled i ispitivanje neprekidnosti zaštitnog 
provodnika i glavnog provodnika za izjednačavanje 
potencijala izdavanje stručnog nalaza o zaštiti od 
statičkog elekriciteta. 

   

 
pauš. 

  Ukupno E 
  

    

    REKAPITULACIJA ELEKTRO RADOVA 
   

   A Napajanje gasnog generatora električnom energijom 
  

B 
Napajanje novih cirkulacionih pumpi električnom 
energijom 

  C Izrada  uzemljivača gasnog generatora 
  D Sistem izjednačavanja potencijala 
  E Ispitivanje i verifikacija izvedenih instalacija 
   

    ukupno elektro radovi 
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   GRAĐEVINSKI RADOVI 
  

 

    1.ZEMLJANI RADOVI 
   

   1 
Široki iskop zemlje ИВ kategorije sa utovarom, 
prenosom  , odvozom i istovarom, na deponiju 
udaljenu do 10km . Obračun po m3 zemlje u 
sraslom stanju. 

   

 

m³ 6,3 
2 

Nabavka, dovoz, prenos i razastiranje kamenog 
tampona 0-63 u debljini sloja od 10 cm sa valjanjem 
tako da mu je moduo stišljivosti minimalno 10000 
Kn/m2 . Obračun po m3 u zbijenom stanju . 
  

   

 

m³ 0,4 
3 

Nabavka, dovoz, prenos i razastiranje kamenog 
tampona 0-63 u debljini sloja od 30 cm sa valjanjem 
tako da mu je moduo stišljivosti minimalno 10000 
Kn/m2 . Obračun po m3 u zbijenom stanju 

   

 

m³ 4 
 zemljani radovi ukupno 
 

    2. BETONSKI I AB RADOVI 
   

   1 
Nabavka materijala i betoniranje AB temeljnih 
zidova d=20 cm betonom MB 30 u potrebnoj oplati 
armirane u svemu prema statičkom proračunu.  
Obračun po m3 ugrađenog betona 

   

 

m³ 2 
2 

Nabavka materijala i betoniranje AB podne ploče na 
tlu d=15 cm armirane sa ±Q 257  betonom MB 30 . 
U cenu ne ulazi i potrebna armatura koja je data u 
armiračkim radovima. Obračun po m2 ugrađenog 
betona. 

   

 
m2 

  betonski radovi ukupno 
 

    

    

    3. ARMIRAČKI RADOVI  
   

    Nabavka, transport,sečenje, savijanje i postavljanje 
armature, obračunato po kg ugrađene armature 

   

 
kg 145 

 Nabavka, transport,sečenje,  postavljanje rebraste 
armature, obračunato po kg ugrađene armature MA 
500/600 

   

 
kg 151 

 armirački radovi ukupno 
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    4.BRAVASKI RADOVI 
   

   1 
Nabavka materijala, izrada i ugradnja bravarske 
ograde izrađene varenjem od čeličnih profila 60.60.3 
mm  i ankerovane anker pločama za beton 
150.300.6 . Ograda je visine 220 cm i sa jedne 
strane je predviđena dvokrilna kapija  . Ograda je 
završno obrađena dva puta osnovnom bojom i dva 
puta farbom za metal u tonu po izboru investitora. U 
cenu uračunat sav potreban okov, kao i kvaka i 
brava sa tri ključa, za kapiju . Obračun po kg.                            

   

 
kg 350 

2 
Nabavka materijala, izrada i ugradnja žičanog 
pletiva, koje se fiksira za postavljene čeličve 
stubove.  Pletivo je završno obrađena dva puta 
osnovnom bojom i dva puta farbom za metal u tonu 
po izboru investitora. Obračun po m2.   

   

 

m² 37 
 bravarski radovi ukupno 

 Građevinski radovi na toplovodu 

  
1 

Sečenje i razbijanje asfalta širene 80cm u dužini 
42m    

  
m² 34 

2 

Iskop rova u zemlji širine 0,8 m dubine 1m za 
polaganje predizolovanih cevi i zatrpavanje po 
polaganju cevi sa sabijanjem u slojevima debljine 
20cm 

  

  
m³ 38 

3 
Nasipanje finog peska u sloju debljine 100mm , i 
zasipanje peskom 100mm posle polaganja 
predizolovanih cevi 

  

  
m³ 11 

4 odvoz viška zemlje na deponiju do 7km 
  

  
m³ 15 

5 
asfaltiranje površine iznad kanala asfaltom debljine 
5cm, zajedno sa slojem tampona debljine 15cm 

  

  
m² 34 

 građevinski radovi na toplovodu ukupno 
 

    REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 
   

   1 ZEMLJANI RADOVI 
  2 BETONSKI RADOVI 
  3 ARMIRAČKI RADOVI 
  4 BRAVARSKI RADOVI 
  5 GRĐEVINSKI RADOVI NA TOPLOVODU 
   ukupno građevinski radovi 
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    REKAPITULACIJA  
  1 MAŠINSKI RADOVI 
  2 ELEKTRO RADOVI 
  3 GRAĐEVINSKI RADOVI 
   

 
ukupno 

  

 
PDV 

  

 
svega 

  

 

 

Датум  Потпис понуђача 

   

                                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђачи морају да попуне и потпишу чиме 

потврђују да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног из 

групе који ће попунити, потписати образац структуре цене. 

 

Понуђач је дужан да унесе цену за сваку позицију из предмера тако што ће 

помножити јединичну цену са траженом количином, као и да унесе укупну 

понуђену цену. 

 

За оцену понуде узима се у обзир цена без ПДВ-а. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, 

сматраће се сагласно Закону да је иста дата без ПДВ-а. 

Уколико понуђач нуди попуст исти мора бити исказан у цени у супротном исти неће бити 

узиман у обзир приликом оцењивања понуда и исти неће бити бодован. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН-а, понуђач_____________________________________ 

(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА 

 

ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум  Потпис понуђача 

   

                  (потпис овлашћеног лица) 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН-а, __________________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

 

даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке, добра и радови, Набавка гасног генератора топлоте, унутрашње 

гасне инсталације и топловод, Ј.Н. бр. 1.1.5/19, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум  Потпис понуђача 

   

                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачима, 

односно заинтересованим лицима изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да су понуђачи, односно заинтересована лица повредила конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу ЗЈН-а којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 2 (две) године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН-

а. 

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-ЧЛАНА 75. 

И ЧЛАНА 76. ЗЈН-А 

 

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

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач________________________________________________________________ 

(навести назив понуђача), у поступку јавне набавке, добра и радови, Набавка гасног 

генератора топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод, Ј.Н. бр. 1.1.5/19, испуњава 

све услове из члана 75. и члана 76. ЗЈН-a, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН-а), 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. 

ЗЈН-а), 
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) (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН-а), 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

(члан 75. став 1. тачка 5. ЗЈН-а),  

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН-а), 

6) Понуђач испуњава додатне услове: 

Нема додатних услова који су захтевани у предметној јавној набавци. 

 

 

               Датум:                                                                                      Потпис понуђача 

         

           _____________                                                                   _______________________ 

                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач 
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из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 

4. ЗЈН-а, а да додатне услове испуњавају заједно.  

 

 (ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-ЧЛАНА 75. ЗЈН-А 

     

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

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________, у поступку јавне 

набавке добра и радови, Набавка гасног генератора топлоте, унутрашње гасне 

инсталације и топловод, Ј.Н. бр. 1.1.5/19, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН-а, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН-а), 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. 

ЗЈН-а), 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

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

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН-а), 

5) Да подизвођач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом, за део набавке који ће исти извршити (члан 75. став 1. тачка 5. 

ЗЈН-а). 

 

 

 

 

                Датум:                                                                                            Подизвођач: 

        

         _____________                                                                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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                                                                                                                        (ОБРАЗАЦ 7) 

 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗЈН-А 
 
У вези члана 75. став 2. ЗЈН-а, као заступник понуђача дајем следећу: 
 

 

 

                                                                       ИЗЈАВУ 

 
Понуђач_____________________________________________________________________

(навести назив понуђача), у поступку јавне набавке, добра и радови, Набавка гасног 

генератора топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод, Ј.Н. бр. 1.1.5/19, поштовао 

је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                                                                                  потпис понуђача 

 

________________                  _______________________ 

                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђач: Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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VI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ   

гасног генератора топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод 
 

 

Закључен између: 

  

ОШ „Емилија Остојић“ Пожега, ул. Књаза Милоша бр. 26, коју заступа директор 

Мирјана Василијевић. (у даљем тексту: наручилац)   

   

и 

 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________(у даљем тексту: 

понуђач) 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште, ПИБ, матични број, број рачуна, назив пословне банке и 

овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача) 

 

Подизвођачи___________________________________са______% учешћа се поверава 

(назив и седиште подизвођача) извршење 

__________________________________________________________________________. 

 

Подизвођачи ___________________________________са______% учешћа се поверава 

(назив и седиште подизвођача) извршење 

___________________________________________________________________________. 

  

                                                               

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је ОШ „Емилија Остојић“ Пожега, у својству наручиоца, а 

на основу одредаба ЗЈН-а, покренула поступак јавне набавке мале вредности Набавка 

гасног генератора топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод.  

Редни број јавне набавке је Ј.Н. број 1.1.5/19. Понуђач је доставио наручиоцу у 

спроведеном поступку јавне набавке мале вредности благовремену, одговарајућу и 

прихватљиву понуду. Понуда понуђача, применом критеријума најниже понуђене цене, 

изабрана је као најповољнија. Поступак јавне набавке  из става 1. овог члана окончан је 

одлуком о додели уговора, број______од______. (попуњава наручилац). 
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Члан 2. 

Предмет уговора је Набавка гасног генератора топлоте, унутрашње гасне инсталације и 

топловод, у свему према понуди понуђача бр. _____ од ________године. 

Врста, количине, порекло и цена добара и радова, утврђени су према оглашеној потреби 

наручиоца и понуди понуђача, коју је наручилац прихватио, а која је саставни део овог 

уговора. 

Наручилац ће именовати стручни надзор који ће вршити контролу реализације пројекта, 

а Извођач ће именовити одговорног руководиоца радова. 

 

Квалитет добара које су предмет овог уговора морају одговарати важећим стандардима 

за ту врсту добара.  

Понуђач одговара наручиоцу за све материјалне недостатке продатих добара. Понуђач је 

обавезан да за добра предвиђена техничком спецификацијом поседује атест за гасни 

генератор топлоте и декларацију о квалитету робе (СРПС), које ће на тражење наручиоца 

доставити приликом испоруке добара. 

Све приговоре на квалитет и квантитет робе наручилац је дужан ставити понуђачу 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема добара. После овог рока понуђач не 

сноси никакву кривицу за материјалне недостатке добара. 

На гарантни рок за испоручена добра примењиваће се услови произвођача. 

 

 

Вредност радова-цена 

 

Члан 2. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова и добара износи: 

 

________________ динара без ПДВ-а, 

________________ динара ПДВ, 

________________ динара са ПДВ-ом, 

 

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде извођача број ___ од 

___________ године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати током трајања овог 

уговора, а услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.  

 

Услови и начин плаћања 

 

Члан 3. 

Странке су сагласне да се плаћање изврши на начин и под условима плаћања утврђеним у 

конкурсној документацији односно у року од __дана по испостављеним привременим 

ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 

изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, потписаним од стране стручног 

надзора, а све у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017).  

Уколико наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да плати 

неспорни део ситуације. 
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Кoмплетну документацију (листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени 

материјал и другу документацију) извођач доставља стручном надзору који ту 

документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном се неће извршити 

плаћање позиција за које није предата документација, што извођач признаје без права 

приговора. 

Стварна вредност изведених радова утврдиће се после завршетка истих, на основу стварно 

извршених количина радова и применом јединичних цена из усвојене понуде. 

 

Рок за завршетак радова 

 

Члан 4. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року __ дана, рачунајући од дана 

увођења у посао, а према приложеном динамичком плану извођења радова, који је 

саставни део овог уговора који наручилац без одлагања доставља извођачу. 

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је 

увођење у посао извршено испуњењем следећих услова: 

 

- даном потписивања уговора, 

- да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту, 

- да је наручилац решењем одредио стручни надзор и предао понуђачу динамички 

план извођења радова. 

 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што 

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца. 

 

Члан 5. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача: 

      -   у случају прекида радова који трају више од 2 (два) дана, а није изазван кривицом 

извођача, 

      -   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-техничкој документацији превазилази 

обим уговорених радова изнад 10%. 

Захтев за продужење рока завршетка радова извођач писмено поноподноси наручиоцу у 

року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека 

коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе 

постигну писмени споразум. 

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 

извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако извођач падне у дoцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног 

рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Уговорна казна 

 

Члан 6. 

Уколико извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу 

уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с 
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тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорних 

радова. 

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка извођача, 

умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је наручилац због закашњења у извођењу радова 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 извођача 

 

Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим прописима, техничким 

прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку 

радова изведене радове преда наручиоцу. 

Извођач се обавезује да: 

- да пре почетка извођења радова, наручиоцу достави решење о именовању одговорног 

извођача радова, 

- да се строго придржава мера безбедности и здравља на раду,  

- да постави одговарајућу сигнализацију у време извођења радова, 

- да по завршетку радова одмах обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман 

за њихов пријем, 

- да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим стандардима за ту 

врсту посла и у уговореном року, 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова, 

- 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 трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу. 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије 

које регулишу ову област, 

- да омогући вршење стручног надзора, 

- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, 

изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, опреме, уређаја или убрзања извођења радова када је запао у доцњу 

у погледу уговорених рокова извођења радова, 

- 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, 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије уколико се утврде неправилности и 

недостатци, 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 

недостатака у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи одмах, а 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца. 

 

Члан 8. 

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која 

мора да садржи: 
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- податке о објекту, 

- податке о наручиоцу, извођачу и стручном надзору, 

- почетку и року завршетка радова. 

 

 

 

 

Обавезе наручиоца 

 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 

одређен чланом 3. овог уговора, и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене 

радове. 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

извођача, о чему ће донети посебно решење. 

Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку 

документацију заједно са динамичким планом извођења радова, као и да обезбеди 

извођачу несметан прилаз градилишту. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и извођењу 

коначног обрачуна са стручним надзором и извођачем радова. 

 

Средства обезбеђења 

 

Члан 10. 

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 

попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење посла (средство обезбеђења траје најмање онолико 

колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења). Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за 

добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро 

извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

роковима и на начин предвиђен уговором.  

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантом року, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 

(десет) дана дужи од уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за 

отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани извођач не изврши обавезу 

отклањања квара, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, а 

који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
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(Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе 

понуђача која је предмет обезбеђења). 

 

 

 

Гарантни рок за изведене радове 

 

Члан 11. 

Гарантни рок за изведене радове је ___ месеци и рачуна се од датума примопредаје 

радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком 

произвођача, а рачуна се од датума примопредаје радова. 

У случају да извођач не отпочне са отклањањем недостатака у уговореном року, 

наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним 

ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника. 

Уговарачи су сагласни да сви недостаци и кварови који се појаве у гарантном року падају 

на терет извођача, а евентуалне рекламације наручилац је дужан да писмено саопшти 

извођачу одмах по сазнању за исте. Извођач преузима обавезу да се у случају уочавања 

недостатака и настанка кварова у гарантном року, гарантни рок продужава за 12 (дванаест) 

месеци за замењене односно новоуграђене делове. Обавезује се извођач да квар у 

гарантном року отклони у року од 5 (пет) дана рачунајући од дана када је од стране ЈКП 

„Наш Дом“ Пожега писаним путем обавештен о постојању квара. Уколико извођач у року 

од 5 (три) дана од дана пријема писаног обавештења не отклони квар који је настао у 

гарантном року, овлашћује се ЈКП „Наш Дом“ Пожега да исти квар отклони ангажовањем 

другог извођача да отклони уочене недостатке о трошку првобитног извођача, а поред тога 

наручилац има право и да износ укупне штете коју уследтога претрпи, наплати у складу са 

одредбама Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89 

(УСЈ), 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, број 31/93). 

 

Извођење уговорених радова 

 

Члан 12. 

За укупан уграђени материјал извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се 

захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном 

документацијом. 

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. 

Извођач је обавезан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред 

тога исти је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са Законом о 

планирању и изградњи („Сл. гл. РС“, број 145/2014). 

 

Члан 13. 

Извођач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 

радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 

Члан 14. 
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Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач 

је дужан да застане са радовима и писаним путем обавести стручни надзор и наручиоца. 

По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач ће извести вишак радова. 

Јединичне цене за све позиције предмера радова усвојене понуде извођача бр. _____ од 

_________. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 

непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока 

завршетка радова. 

 

Члан 15. 

Извођач 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 или другим ванредним и 

неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне 

документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог 

члана, о томе обавесте наручиоца. 

Наручилац може да раскине уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 

знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове иисплату дела 

цене за до тада извршене радове. 

 

Члан 16. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, 

те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. 

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно 

неважећи. 

 

Примопредаја изведених радова 

 

Члан 17. 

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава наручиоца, а дан завршетка радова се 

уписује у грађевински дневник. 

Пријем радова ће извршити комисија коју именује наручилац радова најкасније у року од 

15 (петнаест) дана рачунајући од дана завршетка радова, а у противном сматраће се да су 

сви радови примљени без примедби и сви рокови почињу тећи 16 (шеснаестог) дана од 

дана завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, извођача и 

стручног надзора. Комисија сачињава Записник о приморедаји. 

Све евентуалне грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења 

радова или Комисија приликом преузимања и предаје (примопредаје) радова, извођач 

мора да отклони без одлагања. 

Уколико те недостатке извођач 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 извођача који је извршио радове. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу, наручилац ће учинити по 

тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 

 

Члан 18. 
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Извођач одговара и за скривене недостатке, који се нису могли открити приликом 

примопредаје, а који су се показали тек после примопредаје објекта. 

Извођач одговара и за скривене недостатке који су се појавили и по истеку гарантног 

рока, ако су му били познати или му нису могли остати непознати. 

 

 

Члан 19. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених 

јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са Записником о 

примопредаји радова. 

 

Члан 20. 

Извођач задржава право да не изврши започете радове у ситуацијама које су настале као 

последица технолошко-производних или пословно-оперативних проблема. 

Извођач неће бити одговоран за штету коју би по том основу евентуално могао да претрпи 

наручилац.  

Дејство више силе подразумева случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих 

или неких уговорних обавеза, као и за накнаду штете за делимично, или потпуно, 

неизвршење уговорних обавеза, ону уговорну страну код које је наступио случај више 

силе или обе уговорне стране, када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, 

а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе одлаже се за време њеног 

трајања. 

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед разлога из 

става 1. овог члана или дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније 

у року од 24 (двадесет четири) часа писаним путем обавести другу уговорну страну о 

настанку ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање 

доказа о постојању разлога који спречавају извршење уговорних обавеза. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, недостатка сирове нафте и други случајеви који су Законом 

утврђени као виша сила. 

 

Члан 21. 

У случају да током трајања овог уговора дође до статусних или промена облика код неке 

од уговорних страна, сва права и обавезе из овог уговора преносе се на правног 

следбеника уговорне стране код које се догодила статусна или промена облика.  

Свака од уговорних страна се обавезује да у року од 8 (осам) дана од настанка неке 

промене од значаја за правни промет (промена назива, седишта, делатности, лица 

овлашћеног за заступање, броја текућег рачуна, печата и др.) о томе обавести другу 

уговорну страну писменим путем.  

 

Члан 22. 

Уговорне стране се обавезују да чувају као пословну тајну све информације, податке, 

документа и други материјал, као и све друге пословне тајне другог уговарача за које 

сазнају у току трајања овог уговора. 

Свака уговорна страна дужна је да максимално штити професионални, морални и 

материјални интерес друге уговорне стране.  
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Члан 23. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећти обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. 

став 1. ЗЈН-а.    

 

                                                                   Члан 24. 

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути једностраном изјавом воље, 

вансудским путем у следећим случајевима. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико: 

- Извођач неблаговремено извршава уговорне обавезе (касни са извођењем радова дуже од 

15 (петнаест) дана)), 

- Извођач неквалитетно извршава уговорне обавезе (радови које је извођач извршио не 

одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди 

извођача, а исти није поступио по примедбама стручног надзора), 

- Извођач на било који начин грубо крши одредбе овог уговора (из неоправданих разлога 

прекине са извођењем радова и сл.), 

- У случају недостатка средстава за реализацију уговора наручилац може једнострано 

раскинути уговор. 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 овим уговором.  

Извођач задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико: 

- Наручилац не изврши плаћање у складу са чланом 3. овог уговора 

 

- У случају да се стекну услови за раскид уговора који не обухватају ни један од горе 

наведених разлога, 

Уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни доставити у 

писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни 

примерени рок од 10 (десет) дана за завршетак радова. Уколико друга уговорна страна не 

испуни обавезу ни у накнадном року, уговор се сматра раскинутим.  

Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора, одговара за штету причињену 

другој страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, 

број 29/78, 39/85, 45/89 (УСЈ), 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, број 31/93). 

 

Члан 25. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају 

споразумно, а ако то није могуће, надлежан је Привредни суд у Ужицу. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист 

СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89 (УСЈ), 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, број 31/93). 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране, 

може захтевати раскид овог уговора на начин предиђен Законом о облигационом односима 

(„Сл. лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89 (УСЈ), 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, број 31/93). 

 

                                                        Члан 26. 
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Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних 

страна. 

 

 

                                                                    Члан 27. 

Измене и допуне текста овог уговора могућа су само уз пристанак обе уговорне стране 

који је дат у писаном облику. 

 
                                                        Члан 28. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка уговора 

задржава свака уговорна страна. 

 

       ПОНУЂАЧ                                                                        НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                                   Директор  

                                                                                     Мирјана Василијевић        

 

____________________                                                 ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата 

елементе модела уговора. 
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VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, понуда мора садржати целокупну конкурсну документацију (све странице од 

1 до 45), иста мора бити повезана на начин којим се са сигурношћу може утврдити 

да у истој након отварања понуда ништа није мењано нити додавано. Понуђач 

подноси понуду 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: ОШ „Емилија Остојић“ Пожега, Књаза Милоша бр. 26,  

31210 Пожега, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку, добра и радови, Набавка гасног 

генератора топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод, Ј.Н. бр. 1.1.5/19-НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 07.10.2019. године до 10 часова. Јавно отварање понуда одржаће се дана 

07.10.2019. године, у 12 часова у канцеларији секретара школе. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуда мора да 

садржи оверен и потписан:  

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

добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 

извршења или испоруке добара и сл,  

 Образац понуде (Образац 1),  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2), 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3), 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4), 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке-чл. 75. и 76. ЗЈН-а (Образац 5), 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке-члан 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
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 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН-а (Образац 7), 

 Модел уговора, 
 Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке (само уколико понуђач наступа са групом 
понуђача). 
 
 

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

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ „Емилија Остојић“ 

Пожега, Књаза Милоша бр. 26, 31210 Пожега,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку, добра и радови, Набавка гасног генератора 

топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод, Ј.Н. бр. 1.1.5/19-НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра и радови, Набавка гасног генератора 

топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод, Ј.Н. бр. 1.1.5/19-НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра и радови, Набавка гасног генератора 

топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод, Ј.Н. бр. 1.1.5/19-НЕ ОТВАРАТИ”   

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку, добра и радови, Набавка гасног 

генератора топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод, Ј.Н. бр. 1.1.5/19-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. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач 

наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 

заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са 

подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који 

не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. 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. став 4. тачка 1. и 

тачка 2. ЗЈН-а и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

Рок плаћања  је 45 (четрдесет пет) дана од дана службеног пријема рачуна за испоручено-

преузето добро (потврђене од стране наручиоца и понуђача), а у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС“, број 

119/2012, 68/2015 и 113/2017). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока: 
На гарантни рок за испоручена добра примењиваће се услови произвођача.  

8.3. Захтев у погледу рока набавке и уградње: 

Рок за набавку и уградњу: 30 календарских дана од дана потписивања уговора 

Место уградње: Двориште школе „Емилија Остојић“ Пожега. 
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8.4. Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) 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 не може мењати понуду. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без 

ПДВ-а, сматраће се сагласно ЗЈН-а да је иста дата без ПДВ-а.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царинску декларацију, трошкове шпедиције, 

трошкове царињења и остале зависне трошкове-додатни трошкови неће бити признати, 

понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  

 

10. 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. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине, Министарсту заштите животне средине, Министарству рударства и енергетике и 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ОШ 

„Емилија Остојић“ Пожега, Књаза Милоша бр. 26,31210 Пожега, путем e-mail: 

ose.pravo@gmail.com  , 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 (пет) дана пре 

истека рока за подношење понуде.  

mailto:ose.pravo@gmail.com
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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, за јавну набавку, добра и 

радови, Набавка гасног генератора топлоте, унутрашње гасне инсталације и 

топловод јн број 1.1.5/2019“ 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

ЗЈН-а,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН-а).  

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.  

 

14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (ЧЛАН 82. ЗАКОНА) 

Наручилац може одбити понуду уколико оседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) 

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

- Поступао супротно забрани из члана 23 и члана 25. ЗЈН-а, 

- Учинио повреду конкуренције, 

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученом уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године пре 

објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ из става 1. и става 2. овог члана може бити:  

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа, 

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза, 

- Исправа о наплаћеној уговорној казни, 

- Рекламације потрошача односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, 

- Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом 

односно уговором, 

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, 

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи односно чланови групе понуђача, 

- Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, 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 истоврсан.  

 

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуда.  (Образац 7 из поглавља VI). 

  

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

17. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећти обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. 

став 1. ЗЈН-а, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној 

документацији и уговору о јавној набавци. 

Изменом уговора о јавној набавци из става 1. ове тачке не може се мењати предмет 

набавке.  
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18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 

ЗЈН-а.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-

mail: ose.pravo@gmail.com 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 ЗЈН-а није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. ЗЈН-а указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН-а или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН-а, рок за подношење захтева за заштиту права је 

5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН-а.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 

2) назив и адресу наручиоца,  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН-а, 

7) потпис подносиоца.  
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  Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

од 60.000,00 динара, у складу са чланом 156. ЗJН-а, текући рачун, број: 840-30678845-06, 

шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП, назив наручиоца, број 

или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 

корисник: буџет Републике Србије.  

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН-а, је: 

 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН-а која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке, 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у 

одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 

финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за 

пренос реализован,  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН-а чија се уплата врши-60.000,00 динара,  

(4) број рачуна: 840-30678845-06, 

 

Напомена: 
Износ таксе се прецизира у конкурсној документацији у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН-

а. 

(5) шифру плаћања: 153 или 253,  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права, 

(7) сврха: ЗЗП______________________________________________(навести назив 

наручиоца), јавна набавка Ј.Н.______(навести редни број јавне набавкe),  

(8) корисник: буџет Републике Србије, 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе,  

(10) потпис овлашћеног лица банке,  

или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица, који садржи и све 

друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  

или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1. осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 

имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 

у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава),  

или 

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

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

ЗЈН-а и другим прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама члана 138. до члана 166. ЗЈН-а.  

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР  БИТИ  ЗАКЉУЧЕН 
У говор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. ЗЈН-а. 

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.ЗЈН-а. 

 


