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На основу чл. 32. и 61. Закона о  јавним набавкама („Сл.  гласник РС” бр. 124/2012, 15/2015 и 
68/2015,  у  даљем  тексту:  Закон),  чл.  2.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке бр. 14/3/18 од 13.06.2016. године о покретању поступка јавне 
набавке ЈН бр. 117/ 2016 и Решења бр. 14/3/18/1 од 13.06.2016. године о образовању комисије 
за јавну набавку ЈН бр. 117/2016, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
„РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ“ 

ЈН бр. 117/2016 
 
Конкурсна документација садржи: 

Поглавље  Назив поглавља  Страна 
I  Општи подаци о јавној набавци  3 
II  Подаци о предмету јавне набавке  3 
III  Врста,  техничке  карактеристике  (спецификације),  квалитет, 

количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле  и  обезбеђења  гаранције  квалитета,  рок  извршења, 
место  извршења  или  испoруке  добара,  евентуалне  додатне 
услуге и сл. 

4 

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

7 

V  Упутство понуђачима како да сачине понуду  12 
VI  Образац за оцену испуњености услова  21 
VII  Образац понуде  24 
VIII  Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  28 
IX  Образац трошкова припреме понуде  29 
X  Образац изјаве о независној понуди  30 
XI  Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона  31 
XII  Модел уговора  32 
XIII  Потврда о обиласку локације  51 
XIV  Спецификације   52 

 
УКУПНО 60 СТРАНИЦА                  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ  
Адреса: Краљице Наталије 43, 11000 Београд 
Интернет страница:  www.uf.bg.ac.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  као  јавна  набавка  радова  у  отвореном  поступку,  у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет  јавне набавке у отвореном поступку  ЈН бр.117/2016  је набавка радова – „РАДОВИ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ“. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке радова у отвореном поступку се спроводи ради закључења уговора о 
јавној набавци радова. 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
Нема електронске лицитације. 
 
5. Контакт (лице или служба) 
Достављањем писаних  аката на писарницу Учитељског факултета Универзитета  у  Београду, 
Краљице  Наталије  43,  11000  Београд,  или  маилом  на  адресу  zeljana.cvetkovic@uf.bg.ac.rs 
сваког радног дана у времену 8:00 – 16:00 часова. 
Лице за контакт: Жељана Цветковић, дипл. екон. службеник за јавне набавке 
Е‐маил адреса: zeljana.cvetkovic@uf.bg.ac.rs  
 

                            II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
                            
1. Предмет јавне набавке 
 

1.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
Предмет  јавне  набавке  радова  у  отвореном  поступку  ЈН  бр.  117/2016  је  набавка 
радова  –  „РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ  КОТЛАРНИЦЕ“,  ознака  из  општег  речника 
набавки:   

45331110 – радови на инсталацијама котлова 
45351000 – машински инсталатерски радови 
45311100 – електро‐монтажни радови 

1.2. Партије 
Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама.  
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
У  циљу  смањења  експлоатационих  трошкова  и  смањења  загађења  животне  средине  у 
објекту  Учитељског  факултета  Универзитета  у  Београду,  на  локацији  Љутице  Богдана  46, 
Београд,  одлучено  је  да  се  приступи  извођењу  радова  на  реконструкцији  котларнице 
преласком  на  еколошки  прихватљивије  гориво,  односно  преласком  са  лаког  лож‐уља  на 
дрвни пелет као енергент.  
 
Предмером  и  предрачуном  радова  обухваћена  је  демонтажа  постојећих  старих  котлова, 
експанзионих  судова,  опреме  и  арматуре,  пратећих  електроенергетских  инсталација, 
набавка  и  уградња нових  котлова  са  горионицима и  бункерима  за  дрвни пелет,  набавка  и 
уградња нове опреме и арматуре у котларници, набавка и уградња нове електроенергетске 
инсталације,  као  и  остали  потребни  радови  за  поуздан  и  сигуран  рад  система,  са 
подешавањем и пуштањем у рад.  
 
За потребе реконструкције котларнице, потребно је да се изведу радови на демонтажи два 
постојећа котла, изношењу ван објекта до складишта наручиоца, демонтажи остале опреме 
и  арматуре,  демонтажи  цевовода  лаког  лож‐уља  од  резервоара  до  котлова,  демонтажи 
постојећих  димљача  од  црног  лима  и  поновно  враћање  димљаче  котла  од  вртића,  по 
извршеној монтажи нових димљака  за  Учитељски факултет,  набавци,  испоруци и монтажи 
нових котлова који користе дрвни пелет као енергент за грејање са гориоником и бункерима, 
као и са пратећом опремом и арматуром, са повезивањем, подешавањем и пуштањем у рад. 
 
У  циљу  обезбеђења  функционисања  постојеће  котларнице  ‐  енергане,  врши  се  замена 
постојећих котлова који су као енергент користили лако лож‐уље са новим котловима који ће 
као  енергент  користити  дрвени  пелет,  сваки  топлотне  снаге  од  по  250  kW,  са  потребним 
радовима на инсталацијама котларнице ‐ енергане.  
 
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: 

1.  Демонтажа котлова и остале опреме и арматуре на постојећим котловима; 
2.  Изношење из котларнице два постојећа котла топлотне снаге од по 250 kW, који су као 

енергент користили лако лож‐уље; 
3.  Демонтажа димњаче котла; 
4.  Демонтажа  цевовода  у  кругу  постојећих  котлова,  заједно  са  вентилима,  опремом, 

арматуром, термичком изолацијом; 
5.  Демонтажа циркулационих пумпи; 
6.  Демонтажа цевовода за лако лож‐уље од резервоара до котлова. 

 
МОНТАЖНИ РАДОВИ: 

1.  Испорука и монтажа два нова котла који као погонско гориво користе дрвни пелет, са 
горионицима и бункерима за  смештај дрвног пелета,  сваки  топлотне  снаге од по 250 
kW, заједно са котловском регулацијом и димљачким системом. 
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2.  Испорука и монтажа циркулационих пумпи, цевовода и цевне арматуре у кругу новог 
котла (лептир вентила, неповратног вентила, одвајача нечистоћа, балансног вентила и 
сл.), комплет са термичком изолацијом. 

3.  Монтажа  остале  опреме  и  арматуре  потребне  за  поуздан  рад  и  функционисање 
котларанице, а у складу са описима из предмера радова. 

4.  Пратећи  грађевинско‐занатски  и  електроенергетски  монтажни  радови  потребни  за 
напајање нове опреме. 

 
Током извођења радова, потребно је да се Извођач у целости придржава важећих стандарда 
и  прописа  и  на  сваки  захтев Наручиоца  да  докаже  поступање  у  складу  са  истим.  Детаљна 
спецификација радова, дата је у посебном поглављу ове конкурнсе документације.  
 
Понудом треба обухватити укупне трошкове за извођење предметних радова са урачунатим 
трошковима демонтаже постојеће опреме, набавке нове опреме, транспорта, истовара, али 
и путних трошкова ангажованог особља и боравак на терену.   
 
Понуђач  је  дужан  да  пружи  доказе  о  примени  захтеваних  стандарда  и  квалитета,  као  и 
оспособљености  ангажованог  особља,  а  у  складу  са  захтевима  из  ове  конкурсне 
документације. 
 
Ако контрола наручиоца утврди да изведени радови, не одговорају захтевима из конкурсне 
документације, радови неће бити прихваћени, уз активирање банкарских гаранција за добро 
извршење  посла  и  раскидање  уговора,  при  чему  наручилац  задржава  право  да  ангажује 
другог  извођача  радова  да  доврши  предметне  радове,  изврши  корекције  и  поправке 
изведених радова, а све о трошку првобитног извођача радова. 
 
2. Обилазак локације 
Пре  достављања  понуде,  а  ради  сагледавања  обима  захтеваног  посла,  као  и  организације 
градилишта, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству 
представника инвеститора, како би се у целости упознали са локацијом за извођење радова 
и понудом обухватили  све неопходне радње  за  квалитетно извршење предметних радова. 
Обилазак  објекта  је  могуће  извршити  у  периоду  од  14.06.2016.  године  до  19.06.2016. 
године,  а  због  организације  обиласка и  околности  који  се  односе на  завршетак школске 
године.  
 
Наручилац  ће  организовати  обилазак  локације,  али  само  уз  претходну  пријаву  на 
меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача који ће извршити 
обилазак. Понуђачи  су  обавезни да  изврше  обилазак  локације  ради  подношења  понуде 
што  ће  се  евидентирати  од  стране  Наручиоца  на Oбрасцу  потврде  о  обиласку  локације 
(XIV).  Пријаве  за  обилазак  се  достављају  преко  писарнице  Учитељског  факултета 
Универзитета у Београду, Краљице Наталије 43, 11000 Београд, или електронском поштом на 
адресу  zeljana.cvetkovic@uf.bg.ac.rs  сваког  радног  дана  у  времену  8:00  –  16:00  часова. 
Пријаве морају  стићи најкасније 2  (два)  дана пре  захтеваног  термина  за  обилазак објекта. 
Лицима  која  не  доставе  пријаву  на  меморандуму  понуђача  неће  бити  омогућен  обилазак 
локације.  
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Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу испред зграде 
Учитељског  факултета  Универзитета  у  Београду,  на  локацији  Љутице  Богдана  46,  Београд. 
Лице  за  контакт  и  контакт  телефон  представника  инвеститора,  биће  благовремено 
достављен заинтересованим понуђачима. 
Понуде  кандидата  који  нису  извршили  обилазак  локације  биће  одбијене  као  непотпуне. 
Потврду о обиласку локације, потписану од стране Наручиоца, понуђач прилаже уз понуду. 
 
3. Посебни услови 
Рок  извођења  предметних  радова  не  може  бити  дужи  од  60  дана  од  дана  увођења 
Извршиоца  у  посао.  Датум  увођења  Извршиоца  у  посао  се  сматра  дан  предаје  средстава 
обезбеђења Наручиоцу од стране Извршиоца, а који не може бити дужи од 15 дана од дана 
потписивања уговора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Конкурсна документација за ЈН бр.117/ 2016                  7 од 60 

 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА   

 

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

1.1. Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку  јавне набавке дефинисане чл. 
75. Закона, и то: 
1) Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против  привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело 
примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  (чл.  75.  ст.  1.  тач.  2) 
Закона); 

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

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

 
1.2. За  испуњење додатних  услова  у  поступку  јавне  набавке,  дефинисаних  чл.  76. 

Закона, понуђач мора доказати: 
1) да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

 да  ни  по  једном  рачуну  понуђача  нису  евидентирани  дани 
неликвидности,  односно  да  понуђач  није  био  у  блокаду  у  претходном 
периоду од годину дана од дана расписивања позива за предметну јавну 
набавку  (овај  захтев  се  односи  и  на  све  чланове  заједничке  понуде  у 
случају подношења заједничке понуде) 

2) да располаже неопходним пословним капацитетом: 

 да  понуђач,  односно  сви  чланови  групе  понуђача,  примењује/у  систем 
менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда који се односе 
на  област  изградње  постројења,  односно  извођења  радова  и  то:  ИСО 
9001  (управљање  квалитетом),  ИСО 14001  (заштита животне  средине)  и 
ОХСАС 18001 (безбедност и здравље на раду); 

3) да  је  понуђач  у  периоду  од  претходне 2  (две)  година,  рачунајући  од  дана 
објављивања  позива  за  подношење  понуда,  реализовао  најмање  2  (два) 
уговора који се односе на извођење радова на изградњи котларница које као 
енергент  користе  дрвни  пелет  или  реконструкцији  котларница  са  циљем 
субституције фосилног горива као енергента и преласком на дрвни пелет као 
енергент, чија је укупна инсталисана топлотна снага од 500 kW или већа. 

4) да располаже неопходним кадровским капацитетом, и то: 

 да има најмање 7 запослених радника; 
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 да има најмање 2 (два) дипломирана инжењера машинства са важећом 
лиценцом  430  –  одговорног  извођача  радова  термотехнике, 
термоенергетике,  процесне и  гасне  технике,  запосленог код послодавца 
минумум 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда; 

 да  има  најмање  1  (једног)  дипломираног  грађевинског  инжењера  са 
важећом  лиценцом  410  –  одговорног  извођача  радова  грађевинских 
конструкција  и  грађевинско‐занатских  радова  на  објектима 
високоградње,  нискоградње  и  хидроградње  или  са  важећом  лиценцом 
412  –  одговорног  извођача  грађевинских  конструкција  и  грађевинско‐
занатских радова на објектима нискоградње, запосленог или ангажованог 
на други начин у складу са законом; 

 да  има  најмање  1  (једног)  дипломираног  инжењера  електротехнике  са 
важећом  лиценцом  450  –  одговорног  извођача  радова 
електроенергетских  инсталација  ниског  и  средњег  напона,  запосленог 
или ангажованог на други начин у складу са законом; 

5) да изврши обилазак локације. 
 

1.3. Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са  чланом  80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона.  

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75.  став 1.  тач. 1)  до 4)  Закона,  а додатне 
услове  испуњавају  заједно  у  складу  са  конкурсном  документацијом,  осим 
услова  да  ни  по  једном  рачуну  понуђача  нису  евидентирани  дани 
неликвидности, односно да понуђач није био у блокаду у претходном периоду 
од годину дана од дана расписивања јавног позива за предметну јавну набавку 
(овај  захтев се односи на све чланове заједничке понуде у  случају подношења 
заједничке понуде).  
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2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност  обавезних  услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона ‐ Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 
2) Услов  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  2)  Закона  ‐  Доказ:  Правна  лица:  1)  Извод  из  казнене 

евиденције,  односно  уверењe  основног  суда  на  чијем  подручју  се  налази  седиште 
домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или  огранка  страног 
правног  лица,  којим  се  потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за  кривична  дела 
против привреде,  кривична дела против животне  средине,  кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења  за  организовани  криминал  Вишег  суда  у  Београду,  којим  се  потврђује  да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП‐а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде,  кривична дела против животне  средине,  кривично дело примања 
или давања мита,  кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту 
пребивалишта  законског  заступника).  Уколико  понуђач  има  више  законских 
заступника  дужан  је  да  достави  доказ  за  сваког  од  њих.    Предузетници  и  физичка 
лица:  Извод из  казнене  евиденције,  односно  уверење надлежне полицијске  управе 
МУП‐а,  којим  се  потврђује  да  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан 
организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против 
привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или 
давања мита, кривично дело преваре  (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75.  ст. 1.  тач. 4) Закона ‐ Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија  и  привреде  да  је  измирио  доспеле  порезе  и  доприносе  и  уверење 
надлежне  управе  локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по  основу  изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази 
у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Оверен Oбразац изјаве  (Образац изјаве, дат  је у поглављу XI). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног  лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
Испуњеност  додатних  услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
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1) Потрврда НБС о броју дана неликвиности (овај доказ доставља понуђач који наступа 
самостално, док у случају заједничке понуде овај доказ достављају сви чланови групе 
понуђача). 

2) Фотокопије  наведених  сертификата  (овај  доказ  доставља  понуђач  који  наступа 
самостално, док у случају заједничке понуде овај доказ достављају сви чланови групе 
понуђача)  

3) фотокопије уговора и окончаних ситуација из којих се недвосмислено може утврдити 
топлотна снага котларнице и врста енергента. 

4) Копија  обрасца  М‐3а,  М  или  другог  одговарајућег  обрасца  из  кога  се  види  да  је 
запослени  пријављен  на  пензијско  осигурање  (за  сваког  запосленог  појединачно)  и 
копија  доказа  о  обучености  радника  (за  одговорне  извођаче  радова  –  фотокопија 
личне  лиценце  са  потврдом  Инжењерске  коморе  Србије  да  је  наведени  носилац 
лиценце  члан  Инжењерске  коморе  Србије  и  да  му  одлуком  Суда  части  издата 
лиценца није одузета). 

5) Потврде о обиласку локације издате од стране Наручиоца. 
 

Доказе  набројане  у  овој  тачки  сложити  као  прилог  уз  Образац  за  оцену  испуњености 
услова (VI), према ознакама у обрасцу. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  

Додатне  услове  група  понуђача  испуњава  заједно,  осим  услова  да  ни  по  једном  рачуну 
понуђача нису евидентирани дани неликвидности, односно да понуђач није био у блокаду у 
претходном  периоду  од  годину  дана  од  дана  расписивања  позива  за  предметну  јавну 
набавку  (овај  захтев  се  односи  на  све  чланове  заједничке  понуде  у  случају  подношења 
заједничке  понуде),  као  и  доказа  да  понуђач,  односно  сви  чланови  групе  понуђача, 
примењује/у систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда који се односе 
на  област  изградње  постројења,  односно  извођења  радова  и  то:  ИСО  9001  (управљање 
квалитетом), ИСО 14001  (заштита животне средине) и ОХСАС 18001  (безбедност и здравље 
на  раду)(овај  захтев  се  односи  на  све  чланове  заједничке  понуде  у  случају  подношења 
заједничке понуде). 

Доказ  за  достављање  средства  финансијског  обезбеђења  које  се  тражи  конкурсном 
документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране 
осталих чланова  (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати 
услове из тачке V.7. овог упутства). 

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  понуђач  је  дужан  да  за  подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац  може  пре  доношења  одлуке  о  додели  уговора  да  тражи  од  понуђача,  чија  је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако  понуђач  у  остављеном,  примереном  року  који  не  може  бити  краћи  од  пет  дана,  не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
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Понуђачи  који  су  регистровани  у  регистру  који  води  Агенција  за  привредне  регистре  не 
морају  да  доставе  доказ  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  1)  Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача 
није  дужно  да  приликом  подношења  понуде  доказује  изпуњеност  обавезних  услова 
достављањем доказа из члана 75.  став 1.  тачка 1) до 4). У  том случају понуђач доставља 
решење о регистрацији у регистру понуђача или изјаву са навођењем интернет адресе где 
су подаци јавно доступни. 

Наручилац  неће  одбити  понуду  као  неприхватљиву,  уколико  не  садржи  доказ  одређен 
конкурсном  документацијом,  ако  понуђач  наведе  у  понуди  интернет  страницу  на  којој  су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Конкурсна документација за ЈН бр.117/ 2016                  12 од 60 

 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач  понуду  подноси  непосредно  или  путем  поште  у  затвореној  коверти  или  кутији, 
затворену на  начин да  се  приликом отварања понуда може  са  сигурношћу  утврдити да  се 
први пут отвара.  

Понуда мора бити увезана јемствеником у једну целину, сви листови понуде морају бити 
нумерисани,  парафирани  и  оверени  од  стране  понуђача,  а  на  насловној  страни  понуде 
мора се навести укупан број листова у понуди, како би се са сигурношћу могло утврдити да 
се накнадно нису убацивали или извлачили листови.  

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:  Учитељски  факултет  Универзитета  у  Београду,  Краљице 
Наталије 43, 11000 Београд  (секретаријат Факултета у приземљу), са назнаком:  ,,Понуда за 
јавну набавку радова – Радови на реконструкцији котларнице,  ЈН бр. 117/2016 – отворени 
поступак ‐  НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 14.07.2016. године до 10:00 часова.  

Отварање понуда је истог дана, 14.07.2016. године у 13:00 часова у сали за конференције 
на приземљу зграде Учитељског факултета Универзитета у Београду, Краљице Наталије 43, 
11000 Београд. 

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. 

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, поређани редоследом од VII‐
XIV.  

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

Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу:  Учитељски  факултет 
Универзитета у Београду, Краљице Наталије 43, 11000 Београд,  са назнаком: 

,,Измена понуде за  јавну набавку радова – Радови на реконструкцији котларнице,  ЈН бр. 
117/2016 – отворени поступак ‐  НЕ ОТВАРАТИ” или 

,,Допуна понуде за  јавну набавку радова – Радови на реконструкцији котларнице,  ЈН бр. 
117/2016 – отворени поступак ‐  НЕ ОТВАРАТИ” или 

,,Опозив понуде за  јавну набавку радова – Радови на реконструкцији котларнице,  ЈН бр. 
117/2016 – отворени поступак ‐  НЕ ОТВАРАТИ” или 

,,Измена  и  допуна  понуде  за  јавну  набавку  радова  –  Радови  на  реконструкцији 
котларнице, ЈН бр. 117/2016 – отворени поступак ‐  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 (поглавље VII), 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 (поглавље 
VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,   а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача.  

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

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

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. 
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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.  ст. 4.  тач. 1) до 6)  Закона и  то 
податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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. 

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,  КАО  И  ДРУГЕ  ОКОЛНОСТИ  ОД  КОЈИХ  ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

Исплата  извршених  радова  ће  се  извршити  по  привременим  месечним  ситуацијама  и 
окончаној ситуацији по завршетку посла и примопредаји комплетно уговорених предметних 
добара према спецификацији из понуде, што ће бити констатовано записнички. 

Исплата извршених радова се врши у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана овере ситуације 
од стране надзорног органа. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Предвиђено је авансно плаћање у износу 50% уз обавезно достављање банкарске гаранције 
за повраћај аванса. 

8.2. Рок за отклањање недостатака  

Максимални  рок  за  достављање  примедби  Наручиоца  на  извршене  радове  је  30  дана, 
рачунајући  од  дана  примопредаје  комплетно  уговорених  предметних  радова  према 
спецификацији из понуде.  
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Уколико Наручилац у наведеном року не достави примедбе на изведене радове, сматра се 
да је иста без примедби. 

Максимални  рок  за  отклањање  недостатака  је  30  дана.  Рок  за  отклањање  недостатака  се 
рачуна од дана писменог достављања примедби Извршиоцу од стране Наручиоца.  

8.3. Захтев у погледу рока извођења радова 

Рок за извођење радова према спецификацији из понуде не може бити дужи од 60 дана од 
дана  увођења  Извршиоца  у  посао.  Датум  увођењем  Извршиоца  у  посао  се  сматра  дан 
предаје средстава обезбеђења Наручиоцу од стране Извршиоца, а који не може бити дужи 
од 15 дана од дана потписивања уговора. 

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 
90 дана. 

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. 

Понудом  треба  обухватити  цену  извођења  свих  машинских,  грађевинско‐занатских  и 
електроенергетских  радова  неопходних  за  исправно  функционисање  система  у  складу  са 
спецификацијама из конкурсне документације, трошкове транспорта предметних добара са 
складишта Испоручиоца опреме до места извођења радова, као и организације транспорта, 
истовара, складиштења и обезбеђења предметних добара током извођења радова.  

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  

Ако  је  у  понуди  исказана  неуобичајено  ниска  цена,  Наручилац  ће  поступити  у  складу  са 
чланом 92. Закона. 

Ако  понуђена цена  укључује  увозну  царину и друге дажбине,  понуђач  је  дужан да  тај  део 
одвојено искаже у динарима. 

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 и 
привреде (www.purs.gov.rs). 
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 
(www.sepa.gov.rs)  и  у  Министарству  енергетике,  развоја  и  заштите  животне  средине 
(www.merz.gov.rs). 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs). 

11.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И  РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Као  средство  обезбеђења  за  озбиљност  понуде,  понуђач  уз  понуду  треба  да  приложи 
Банкарску  гаранцију за озбиљност понуде  у  висини од 10%  од понуђене цене  са ПДВ‐ом, 
важности минимум 30 дана дужом од рока важности понуде. 

Средство  финансијског  обезбеђења  за  озбиљност  понуде  ће  бити  активирано  у  случају  да 
понуђач повуче своју понуду пре истека рока важности понуде, у случају да понуђач одбије 
да потпише уговор са Наручиоцем или у случају не достави захтевана средства обезбеђења 
након потписивања уговора. 

Будуће обавезе изабраног најповољнијег понуђача:  

1) Одмах по потписивању уговора, изабрани најповољнији понуђач је дужан да достави 
Наручиоцу  Банкарску  гаранцију  за  повраћај  аванса  у  висини  од  50%  од  понуђене 
цене са ПДВ‐ом, важности минимун 60 дана дужим од дана завршетка посла. 

2) У  року  од  15  дана  од  дана  достављања  уговора  потписаног  од  стране  Наручиоца, 
изабрани најповољнији понуђач је дужан да достави Наручиоцу Банкарску гаранцију 
за добро извршење посла у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ‐ом, важности 
минимун 60 дана дужим од дана завршетка посла. 

3) У тренутку доставе окончане ситуације, изабрани најповољнији понуђач  је дужан да 
достави  Наручиоцу  једну  потписану  и  оверену  бланко  меницу  за  отклањање 
грешака  у  гарантном  периоду    у  висини  од  10%  од  понуђене  цене  са  ПДВ‐ом, 
важности  минимун  60  дана  дужим  од  дана  истека  гарантног  рока.  Достављање 
потписане и  оверене бланко менице  за  отклањање  грешака  у  гарантном периоду 
представља услов за исплату окончане ситуације. Уз меницу се доставља попуњено, 
потписано и оверено менично овлашћење које садржи клаузуле безусловно, платива 
на  први  позив  без  права  на  приговор,  фотокопију  картона  депонованих  потписа 
овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте, као 
и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

4) У  случају  да  понуђач  у  року  од  15  дана  од  дана  закључења  уговора,  не  достави 
исправно  средство  финансијског  обезбеђења,  Наручилац  ће  раскинути  уговор  са 
понуђачем уз истовремено активирање Банкарске гаранције за озбиљност понуде. 

12.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА  ПОНУЂАЧИМА  НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Наручилац је дужан да: 

1)  чува  као  поверљиве  све  податке  о  понуђачима  садржане  у  понуди  које  је  као 
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  
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2)  одбије  давање  информације  која  би  значила  повреду  поверљивости  података 
добијених у понуди; 

3)  чува  као  пословну  тајну  имена  заинтересованих  лица,  понуђача  и  подносилаца 
пријава,  као  и  податке  о  поднетим  понудама,  односно  пријавама,  до  отварања 
понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Процес  оцењивања  понуда  и  избора  најповољније  понуде  сматра  се  поверљивим. 
Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће 
бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај 
процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне 
набавке. 

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору 
изазваће одбијање његове понуде.  

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику,  поштом  на  адресу:  Учитељски  факултет 
Универзитета у Београду, Краљице Наталије 43, 11000 Београд или електронском поштом на 
адресу  zeljana.cvetkovic@uf.bg.ac.rs  сваког  радног  дана  у  времену  8:00  –  16:00  часова, 
тражити  од  наручиоца  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са  припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац  ће  заинтересованом  лицу  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  пријема  захтева  за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  

Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за  додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 117/2016. 

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

По  истеку  рока  предвиђеног  за  подношење  понуда  наручилац  не  може  да  мења  нити  да 
допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  

Комуникација  у  поступку  јавне  набавке  врши  се  искључиво  на  начин  одређен  чланом  20. 
Закона о јавним набавкама. 

14.  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, 
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вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно  извршити 
контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,  наручилац  ће  понуђачу 
оставити  примерени рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно да  омогући  наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

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

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац  може  одбити  понуду  уколико  поседује  доказ  да  је  понуђач  у  претходне  три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1)   поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН, 
2)   учинио повреду конкуренције, 
3)   доставио  неистините  податке  у  понуди  или  без  оправданих  разлога  одбио  да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
4)   одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

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

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

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

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

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  уговор ће бити додељен 
понуђачу са краћим роком извођења предметних радова. 

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену  и  исти  рок  извођења 
предметних  радова,  уговор  ће  бити  додељен  понуђачу  који  има  већи  број  уговорених 
послова који су предмет ове јавне набавке, током претходне две календарске године. 

18. 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 
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да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI 
конкурсне документације). 

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

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

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 
има интерес  за доделу  уговора,  односно оквирног  споразума у  конкретном поступку  јавне 
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.  

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу  а  копија  се  истовремено  доставља 
Републичкој  комисији.  Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно,  електронском 
поштом  на  адресу  zeljana.cvetkovic@uf.bg.ac.rs  или  препорученом  пошиљком  са 
повратницом  на  адресу Учитељски факултет  Универзитета  у  Београду,  Краљице Наталије 
43,  11000  Београд  са  напоменом  ''Захтев  за  заштиту  права  у  отвореном  поступку  јавне 
набавке  радова  ‐  ЈН  бр  117/2016''.  Захтев  за  заштиту  права  се  може  поднети  у  току  целог 
поступка  јавне  набавке,  против  сваке  радње  наручиоца,  осим  уколико  Законом  није 
другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 
на Порталу  јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана  пријема  захтева.  Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка, 
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока 
за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 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.   

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од: 
1)   120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара,  
2)   250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 250.000.000 динара,  
3)   120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,  



 
Конкурсна документација за ЈН бр.117/ 2016                  20 од 60 

 
 

4)   120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
збир  процењених  вредности  свих  оспорених  партија  није    већа  од  120.000.000 
динара уколико је набавка обликована по партијама,  

5)   0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 
ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и   

6)   0,1%  збира процењених вредности  свих оспорених партија  јавне набавке,  односно 
понуђене  цене  понуђача  којима  су  додељени  уговори,  ако  се    захтев  за  заштиту 
права  подноси  након  отварања  понуда  и  ако  је  та  процењена  вредност  већа  од 
120.000.000 динара.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. ‐ 167. Закона. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по истеку 
рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона, а у складу са чланом 112. и 
113. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове 
Наручиоца,  упознати  смо  са  свим  условима  и  с  тим  у  вези  прилажемо  следеће  доказе  о 
испуњености обавезних и додатних услова предвиђених у поступку јавне набавке: 
 

ОЗНАКА 
ПРИЛОГА 

ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА   достављен 
није 

достављен 
ПРИЛОГ 1.  Докази  за  испуњење  обавезних  услова  из  члана  75.  Закона  о  јавним 

набавкама  
ПРИЛОГ 1.1.  ‐ Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

Закона –  
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,  односно  извод  из  регистра  надлежног 
Привредног суда. 

 
 

Да 

 
 

Не 

ПРИЛОГ 1.2. 
 

‐ Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона ‐  
Доказ:  Правна  лица:  1)  Извод  из  казнене 
евиденције,  односно  уверењe  основног  суда  на 
чијем  подручју  се  налази  седиште  домаћег 
правног лица,  односно  седиште представништва 
или  огранка  страног  правног  лица,  којим  се 
потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за 
кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела 
против  животне  средине,  кривично  дело 
примања  или  давања  мита,  кривично  дело 
преваре;  2)  Извод  из  казнене  евиденције 
Посебног  одељења  за  организовани  криминал 
Вишег  суда  у  Београду,  којим  се  потврђује  да 
правно  лице  није  осуђивано  за  неко  од 
кривичних  дела  организованог  криминала;  3) 
Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење 
надлежне  полицијске  управе  МУП‐а,  којим  се 
потврђује  да  законски  заступник  понуђача  није 
осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде, 
кривична  дела  против  животне  средине, 
кривично  дело  примања  или  давања  мита, 
кривично  дело  преваре  и  неко  од  кривичних 
дела  организованог  криминала  (захтев  се  може 
поднети  према  месту  рођења  или  према  месту 
пребивалишта  законског  заступника).  Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције,  односно  уверење  надлежне 
полицијске управе МУП‐а,  којим се потврђује да 

 
 

Да 

 
 

Не 
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није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као 
члан  организоване  криминалне  групе,  да  није 
осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде, 
кривична  дела  против  животне  средине, 
кривично  дело  примања  или  давања  мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према  месту  рођења  или  према  месту 
пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда; 

ПРИЛОГ 1.3.  ‐ Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
Закона ‐  
Доказ:  Уверење  Пореске  управе  Министарства 
финансија  и  привреде  да  је  измирио  доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по 
основу  изворних  локалних  јавних  прихода  или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда; 

 
 

Да 

 
 

Не 

ПРИЛОГ 1. 
(опционо 
уместо прилога 
1.1‐1.3) 

или  
Решење о регистрацији у регистру понуђача: 
‐ за правна лица као понуђача 
‐ за предузетнике и физичка лица 

 
Да 

 
Не 

ПРИЛОГ 1.4.  Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона 
Доказ:  попуњен,  потписан  и  оверен  Oбразац 
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). 

 
Да 

 
Не 

ПРИЛОГ 2.  Докази  за  испуњење  додатних  услова  из  члана  76.  Закона  о  јавним 
набавкама  

ПРИЛОГ 2.1. 
 

Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка 
1) 
Доказ:  
Потврда  НБС  о  броју  дана  неликвидности  за 
претходни период од годину дана рачунајући од 
дана  објављивања  јавног  позива  за  подношење 
понуда у предметном поступку јавне набавке 

 
 
 

Да 

 

 
 
 

Не 

 

ПРИЛОГ 2.2. 
 

Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка 
2) 
Доказ:  
‐   сертификати  система  управљања 

менаџментом квалитета у складу са захтевима 
стандарда који се односе на област изградње 
постројења,  односно  извођења  радова  и  то: 
ИСО  9001  (управљање  квалитетом),  ИСО 

 
 
 

Да 
 
 
 
 

 
 
 

Не 
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14001  (заштита  животне  средине)  и  ОХСАС 
18001 (безбедност и здравље на раду),  

‐  уговори  и  окончане  ситуације  из  којих  се 
недвосимислено  може  утврдити  топлотна 
снага котларнице и врста енергента 

 
 
 

Да 

 
 
 

Не 
 

ПРИЛОГ 2.3.  Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка 
4) 
Доказ:  
‐  копије  обрасца  М‐3а,  М  или  другог 

одговарајућег обрасца из кога  се види да  је 
запослени  пријављен  на  пензијско 
осигурање  (за  сваког  запосленог 
појединачно) 

‐  фотокопија  личне  лиценце  са  потврдом 
Инжењерске  коморе  Србије  да  је  наведени 
носилац  лиценце  члан  Инжењерске  коморе 
Србије  и  да  му  одлуком  Суда  части  издата 
лиценца није одузета) 

 
 
 

Да 
 
 
 
 

Да 
 
 
 

Да 

 
 
 

Не 
 
 
 
 

Не 
 
 
 

Не 
ПРИЛОГ 2.4.  Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка 

5) 
Доказ:  
‐  потврда  наручиоца  о  извршеном  обиласку 

локације  на  којој  је  предвиђено  извођење 
радова, према спецификацији из понуде 

 
 
 

Да 
 

 
 
 

Не 
 

ПРИЛОГ 3.  Споразум из  тачке V.7.  конкурсне документације 
уколико  понуду  подноси  група  понуђача  као 
заједничку понуду. 

 
Да 

 
Не 

ПРИЛОГ 4.  Банкарску  гаранцију  за  озбиљност  понуде  у 
висини  од  10%  од  понуђене  цене  са  ПДВ‐ом, 
важности  минимум  30  дана  дужом  од  рока 
важности понуде 

Да  Не 

 

НАПОМЕНА:  Образац  оверава  овлашћено  лице  понуђача  који  наступа  самостално  или  са  подизвођачем,  а  у 
случају  заједничке понуде овлашћено лице овлашћеног члана  групе понуђача.  За подизвођача достављају  се 
само  они  прилози‐докази  за  испуњење  обавезних  услова  и    попуњавају  само  обрасци  који  су  дефинисани 
конкурсном документацијом.  

У    ЗА ПОНУЂАЧА 

     

(датум)    (име и презиме овлашћеног лица) 
     

                                          (мп)  (потпис овлашћеног лица) 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова у отвореном 
поступку ‐ Радови на реконструкцији котларнице, ЈН бр. 117/2016  
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески  идентификациони  број  понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e‐mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора   
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

1)  Назив подизвођача:   

  Адреса:   

  Матични број:   

  Порески идентификациони број:   

  Име особе за контакт:   

  Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2)  Назив подизвођача:   

  Адреса:   

  Матични број:   

  Порески идентификациони број:   

  Име особе за контакт:   

  Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

1)  Назив учесника у заједничкој понуди:   

  Адреса:   

  Матични број:   

  Порески идентификациони број:   

  Име особе за контакт:   

2)  Назив учесника у заједничкој понуди:   

  Адреса:   

  Матични број:   

  Порески идентификациони број:   

  Име особе за контакт:   

3)  Назив учесника у заједничкој понуди:   

  Адреса:   

  Матични број:   

  Порески идентификациони број:   

  Име особе за контакт:   

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

Јавна  набавка  радова  у  отвореном  поступку  ‐  Радови  на  реконструкцији 
котларнице, ЈН бр. 117/2016. 

  
Укупна цена без ПДВ‐а : 

                                          динара
 

 
ПДВ: 

                                           динара
 

 
Укупна цена са ПДВ‐ом: 

 
                                        динара

Рок  извођења  радова  (не  дужи  од  60 
календарских дана), је : 
 

 
_________ календарских дана 
  

 
Број подизвођача  
 

 
 

 
Проценат набавке који се поверава подизвођачу 

 
                                                 % 
 

Износ аванса   50 %

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана)                       _______         дана 

Гарантни рок  _________ календарских дана 

 
 
Датум                         Понуђач 

           М. П.  
_____________________________      ________________________________ 

 
 

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

_______________________________________________________________________________ 
(назив понуђача) 

 

Укупном ценом испоруке добара обухваћени су следећи делови: 
 

динара

Машински радови   

Грађевински радови   

Електроенергетски радови   

УКУПНО:  

ПДВ:  

СВЕГА СА ПДВ‐ом :  

 
 

Упутство за попуњавање обрасца:  
‐   понуђач је дужан да унесе јединичну цену према позицијама у динарима, без ПДВ‐а; 
‐   ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%; 
‐   уколико  цена  за  неку  позицију  није  дата  сматраће  се  да  је  вредност  услуге  на  тој 

позицији  укључена  у  вредност  других  услуга,  а  јединична  цена  конкретне  позиције 
биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико 
понуђач  не  прихвати  уписани износ  од 0  (нула)  динара  понуда ће  бити  одбијена  као 
неприхватљива.  

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

 

У   
    ЗА ПОНУЂАЧА 

(датум)     

    (име и презиме овлашћеног лица) 

     

                                          (мп)  (потпис овлашћеног лица) 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

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

 

ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
 

 

   

   

   

   

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 
У   

    ЗА ПОНУЂАЧА 
(датум)     

    (име и презиме овлашћеног лица) 
     

                                          (мп)  (потпис овлашћеног лица) 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
        
Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  за  Јавну 
набавку  радова  у  отвореном  поступку  ‐  Радови  на  реконструкцији  котларнице,  ЈН  бр. 
117/2016,  поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или  заинтересованим 
лицима. 
 
 
 

Датум:  М.П.  Потпис понуђача 

     

 
 
Напомена:  у  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној  понуди, 
наручилац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту  конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу  изрећи  меру  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  ако  утврди  да  је  понуђач, 
односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне  набавке  у  смислу 
закона  којим  се  уређује  заштита  конкуренције.  Мера  забране  учешћа  у  поступку  јавне 
набавке  може  трајати  до  две  године.  Повреда  конкуренције  представља  негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 

 
 
У  вези  члана  75.  став  2.  Закона  о  јавним  набавкама,  као  заступник  понуђача  дајем 
следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач  ___________________________________________________________  у  поступку 
Јавна набавка радова у отвореном поступку ‐ Радови на реконструкцији котларнице, ЈН бр. 
117/2016,  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 понуде. 

 
 
 
 
          Датум                    Понуђач 
 
________________                        М.П.                           _____________________________ 
 

 

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

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 
 
1. Учитељски факултет Универзитета у Београду, Краљице Наталије 43, 11000 Београд, кога 

заступа  проф.  др  Данимир  Мандић,  декан  Факултета  (у  даљем  тексту:  Наручилац), 
матични број 06908985, ПИБ 100035901  и 

2.1. (ПОНУЂАЧА)  _________________________  из  _____________________, 
Ул.___________________________,  кога  заступа  директор  __________________________, 
као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, 
ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ 

 

2.2. (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)  
__________________________________________________  из  _____________________, 
Ул.___________________________,  кога  заступа  директор  __________________________, 
као  водећег  члана  групе,  матични  број  __________________,  ПИБ 
_____________________, текући рачун: _____________________ 
 
__________________________________________________  из  _____________________, 
Ул.___________________________,  кога  заступа  директор  __________________________, 
као  члана  групе  извршиоца,  матични  број  __________________,  ПИБ 
_____________________, текући рачун: _____________________ 
 
__________________________________________________  из  _____________________, 
Ул.___________________________,  кога  заступа  директор  __________________________, 
као  члана  групе  извршиоца,  матични  број  __________________,  ПИБ 
_____________________, текући рачун: _____________________ 
 
као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац). 

 

2.3. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)  
__________________________________________________  из  _____________________, 
Ул.___________________________,  кога  заступа  директор  __________________________,  
матични  број  __________________,  ПИБ  _____________________,  текући  рачун: 
_____________________ 
као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем: 

 
__________________________________________________  из  _____________________, 
Ул.___________________________,  кога  заступа  директор  __________________________,  
матични  број  __________________,  ПИБ  _____________________,  текући  рачун: 
_____________________ 
 
__________________________________________________  из  _____________________, 
Ул.___________________________,  кога  заступа  директор  __________________________,  
матични  број  __________________,  ПИБ  _____________________,  текући  рачун: 
_____________________ 
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ОСНОВ УГОВОРА:  ‐ ЈН бр. 117/2016, за коју је позив за достављање понуда објављен 
на Порталу Управе за јавне набавке 

        ‐ Одлука о додели уговора број ________ 
        ‐ Понуда изабраног понуђача бр._________ од ____________. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
 
Јавна набавка радова у отвореном поступку ‐ Радови на реконструкцији котларнице, ЈН бр. 
117/2016. 

Члан 1. 

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изведе машинске, грађевинско‐занатске и 
електренергетске  радове  на  реконструкцији  котларнице  у  објекту  Учитељског  факултета 
Универзитета  у  Београду,  на  локацији  Љутице  Богдана  46,  Београд,  а  у  свему  према 
спецификацији радова и понуди Извршиоца број _____ од __.__.2016. која је код Наручиоца 
заведена под бр. ________ од __.__.2016. године, и која чини саставни део уговора. 

Члан 2. 

Ради  извршења  радова  који  су  предмет  овог  уговора,  Извођач  се  обавезује  да  обезбеди 
квалификовану радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши радове у свему 
према предмеру и предрачуну,  као и  све друго неопходно за потпуно извршење радова,  у 
складу  са  важећим  техничким  прописима,  стандардима  и  нормативима  Републике  Србије, 
одобреном  техничком  документацијом  и  овим  уговором,  као  и  да  по  завршетку  радова 
изведене радове преда Наручиоцу. 

Члан 3. 

Уговорачи су сагласни да је Извођач до дана потписивања овог уговора упознат са условима 
извођења  радова,  као  што  су  локација  објекта,  приступ  објекту,  могућност  нормалног 
извођења радова, да је извршио детаљан увид и преглед постојећег стања котларнице, и да 
је наведене услове прихватио такве кави јесу, те из тих разлога не може тражити било какве 
промене одредаба овог уговора. 

Извођач  је  сагласан  да  ће  све  радове  који  представљају  предмет  овог  уговора  извести  у 
свему према техничкој спецификацији и налозима стручног надзора и Наручиоца. 

Уколико  Извођач  установи  да  постоје  одступања,  недостаци  или  неусаглашености  између 
техничке спецификације, уговорених и потребних радова, Извођач је дужан да у року од 15 
дана од дана увођења у посао о томе писаним путем обавести Наручиоца. 

Извођач  нема  право  да  мења  техничке  спецификације,  нити  може,  без  претходне  писане 
сагласности Наручиоца да одступа од исте.  

Наручилац  и  стручни  надзор  ће  у  року  од  5  дана  доставити  писани  одговор  на  дописе  и 
захтеве Извођача.  

Наручилац има право да мења техничку спецификацију, у складу са важећим прописима. 

Извођач  је  дужан  да  извршене  измене  техничке  спецификације  прихвати  и  по  истима 
поступа, у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област. 
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У  случају  измене  техничке  спецификације,  по  налогу  Наручиоца,  Извођач  има  право  да 
писаним путем затражи продужење рока под условима да извршене измене по свом обиму 
битно утичу на рок за извођење радова, у складу са овом уговором. 

У  случају  из  претходног  става,  уговорне  стране  ће  ближе  регулисати међусобне  односе  по 
основу  измене  техничке  спецификације,  закључивањем  анекса  овог  уговора,  у  складу  са 
Законом о јавним набавкама. 

Члан 4. 

Извођач  је  носилац  права  и  обавеза  извођења  радова.  Уколико  Извођач  ангажује 
подизвођаче,    подизвођачи  ће  у  оквиру  уговорених  радова  извршити  уговорене  радове 
својим  средствима  и  својом  радном  снагом.  Извођач  у  потпуности  одговара  Наручиоцу  за 
извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Уколико  Извођач  наступа  као  група  понуђача,  сви  чланови  групе  заједнички  извршавају 
уговорене послове и неограничено солидарно одговарају за извршење уговорених радова. 

Извођач  се  обавезује да  решењем одреди одговорне извођаче  радова,  за  све  предвиђене 
врсте  радова  и  да  за  све  време  трајања  овог  уговора,  односно  извођења  радова  има 
обезбеђене  одговорне  извођаче,  носиоце  важећих  тражених  личних  лиценци  и  друга 
ангажована лица по било ком основу, у складу са Законом.   

Одговорни извођачи радова морају испуњавати  услове прописане Законом о планирању и 
изградњи. 

У  случају  потребе  за  изменом  одговорних  извођача  радова,  Извођач  је  у  обавези  да,  пре 
достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, претходно писаним 
путем  обавести  Наручиоца  о  разлозима  измене  напред  наведених  одговорних  извођача  и 
пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све услове 
прописане  Законом  о  планирању  и  изградњи,  као  и  да  су  запослени  или  ангажовани  по 
другом правном основу код Извођача. 

Извођач се обавезује да у складу са Законом о планирању и изградњи посебним решењем 
одреди Одговорног извођача који руководи грађењем објекта односно извођењем радова (у 
даљем тексту: Одговорни извођач). 

Одговорни извођач обавезан је да поред обавеза из члана 152. став 7. Закона о планирању и 
изградњи, изврши и следеће обавезе: 

1.  да буде присутан на градилишту у свим фазама извођења радова;  

2.  да  координира,  организује  и  руководи  радом  свих  осталих  одговорних  извођача 
радова и обезбеди њихово присуство на градилишту за време извођења радова из 
њихове стручне надлежности; 

3.  да  за  све  време  трајања  изградње  располаже  информацијама  битним  за 
реализацију уговора; 

4.  да  као  представник  Извођача  комуницира  са  Оперативним  тимом  Наручиоца  за 
праћење реализације уговора (у даљем тексту: Оперативни тим). 

Извођач  се  обавезује  да  акт  о  именовању  лица  за  безбедност  и  здравље  на  раду  достави 
Наручиоцу у складу са одредбама овог уговора.  
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Сва  решења  о  именовању  одговорних  извођача  радова  са  копијама  личне  лиценце  и 
потврдама ИКС‐а о важности исте чине саставни део овог уговора. 

Члан 5. 

Извођач  је  обавезан  да  у  року до 15  дана  од  дана  увођења  у  посао  достави  на  преглед  и 
мишљење стручном надзору следеће: 

1.  детаљан  динамички  план  извођења  уговорених  радова,  са  јасно  назначеним 
активностима на критичном путу. Динамички план мора бити потписан и оверен од 
стране  представника  извођача  радова  –  Oдговорног  извођача  и  Извођача. 
Обавезни саставни део динамичког плана су ресурсни планови и то: 

- план ангажовања потребне радне снаге (број радника по струкама и недељно); 

- план  ангажовања потребне механизације  и  опреме на  градилишту  (по  врсти, 
броју и времену ангажовања); 

- план набавке  потребног материјала; 

- финансијски план реализације извођења радова кумулативно и појединачно по 
месецима. 

2.  достави  пројекат  организације  градилишта  и  пројекат  технологије  извођења 
радова; 

3.  достави  елаборат  о  уређењу  градилишта  који  садржи  мере  обезбеђења 
градилишта,  елаборат  заштите  на  раду  и  противпожарне  заштите  при  извођењу 
радова; 

4.  списак  производних  погона  и  радионица  са  наведеним  активностима  које  се  у 
њима  обављају  за  потребе  градилишта,  са  адресама  и  бројевима  телефона, 
радним временом и контакт особама. 

Стручни надзор ће, у року од 7 дана од дана пријема документације из става 1. овог члана, 
извршити  преглед  достављене  документације  и  о  томе  сачинити мишљење  које  доставља 
Извођачу  и  Наручиоцу.  Извођач  је  дужан  да  у  року  од  7  дана  од  дана  пријема мишљења 
отклони  евентуалне  примедбе  стручног  надзора,  наведене  у  мишљењу  и  да  исправљен 
извештај  у  три  штампана  оверена  и  потписана  примерка  достави  стручном  надзору  и 
Наручиоцу. 

Динамички  план  са  ресурсним  плановима,  стручни  надзор  потписује  оверава  и  доставља 
Наручиоцу у три примерка у роковима наведеним у претходном ставу. Динамички план, са 
свим наведеним ресурсним плановима, сматраће се усвојеним када буде потписан и оверен 
од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

Уколико се у току извођења радова укаже потреба за ревизијом динамичког плана, стручни 
надзор  је  дужан  да  обавести  Наручиоца  и  да  након  добијене  писане  сагласности,  наложи 
Извођачу израду ревидованог динамичког плана без померања уговореног рока завршетка. 
Извођач  је  у  обавези  да  ревидован  динамички  план  изради  у  року  од  7  дана  од  давања 
налога стручног надзора. За усвајање се примењује поступак из става 3. и 4. овог члана.  

У случају да Извођач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да по налогу стручног 
надзора  или  Наручиоца,  уведе  у  рад  више  смена,  продужи  смену,  или  уведе  у  рад  више 
извршилаца, без права на повећане трошкове. 
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Извођач  је дужан да у присуству представника Наручиоца и стручног надзора на сваких 15 
дана  изврши  на  градилишту  анализу  испуњења  уговорних  обавеза  и  да  према  указаној 
потреби предузима одговарајуће мере за убрзање радова ради усклађивања са динамичким 
и осталим плановима, као и друге мере за отклањање констатованих пропуста и одступања у 
процесу извођења радова. 

Члан 6. 

Извођач је обавезан да, одмах по потписивању уговора, достави Наручиоцу: 

1.  Гаранцију  банке  за  повраћај  аванса  у  висини  50%  од  укупне  уговорене  вредности 
радова,  без  ПДВ‐а,  са  роком  важности  (најмање  60)  дана  дуже  од  истека  рока  за 
коначно извршење посла. Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у случају 
да понуђач не буде извршавао  уговорне обавезе  у роковима и на начин предвиђен 
уговором, те да услед тога не може да оправда аванс. 

Извођач је обавезан да у року од 15 дана од дана достављања потписаног уговора од стране 
Наручиоца, достави Наручиоцу: 

1.  Гаранцију  банке  за  добро  извршење  посла  у  висини  10%  од  укупне  уговорене 
вредности радова,  без ПДВ‐а,  са роком важности  (најмање 60)  дана дуже од истека 
рока за коначно извршење посла. Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у 
случају  да  понуђач  не  буде  извршавао  уговорне  обавезе  у  роковима  и  на  начин 
предвиђен уговором. 

2.  Решења  о  именовању  представника  извођача  радова  –  Одговорног  извођача  и 
одговорних извођача радова по врстама радова; 

3.  Акт о именовању лица за безбедност и здравље на раду. 

Извођач се обавезује да наведену гаранцију из става 1. тачка 1. овог члана и из става 1. тачка 
2. овог члана продужи у случају продужења рока за завршетак уговорених радова. Извођач 
може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

У случају продужења рока из члана 21. овог уговора, овај уговор представља правни основ за 
продужење важности напред наведених гаранција банке из овог члана уговора. 

Члан 7. 

Извођач  је дужан да,  у  оквиру  уговорене цене  за извођење предметних радова,  изврши и  
следеће активности и радове:  

1.  да Одговорни  извођач  заједно  са  стручним надзором  сачини  Записник  о  затеченом 
стању котларнице са фотодокументацијом у најмање три примерка и један примерак 
достави Наручиоцу; 

2.  да изврши све потребне припремне радње за извођење радова;    

3.  да  на  градилишту  обезбеди  уговор  о  извођењу  радова,  решење  о  одређивању 
Одговорног извођача, решења о одређивању осталих инжењера одговорних извођача 
радова по врстама радова и документацију на основу које се радови изводе; 

4.  да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету изведених радова, 
уграђених материјала, инсталација и опреме; 
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5.  да  у  току  извођења  радова,  на  градилишту  поред  Одговорног  извођача  обезбеди 
обавезно  присуство  инжењера  ‐  одговорних  извођача  радова  за  време  извођења 
радова из њихове стручнe надлежности;  

6.  да уради Елаборат организације и технологије градилишта;  

7.  да уради елаборат против‐пожарне заштите за време извођења радова; 

8.  да  од  Наручиоца  преузме  материјал  и  опрему  неопходан  за  извођење  радова  са 
одговарајућим атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује 
њихов квалитет, оригинал или оверене фотокопије; 

9.  да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на локацији; 

10.  да поступа по налогу координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења 
грађевинских радова; 

11.  да обезбеди стручан кадар за све врсте радова и уградњу опреме; 

12.  да  током  целокупног  извођења  радова  обезбеди  потребан  број  квалификованих 
радника за обављање предметних радова; 

13.  да  доставља  привремене  ситуације  и  окончану  ситуацију,  стручном  надзору  на 
контролу и оверу, који их након тога доставља Наручиоцу на оверу и плаћање;  

14.  да  преко  стручног  надзора,  писаним  путем,  обавести  Наручиоца  о  завршетку 
извођења радова и спремности истих за технички преглед; 

15.  да обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у 
раду Комисије за технички преглед објекта; 

16.  да у складу са овим уговором, о свом трошку, отклони све недостатке по примедбама 
Наручиоца,  стручног  надзора  и  Комисије  за  технички  преглед  објекта  који  се 
евентуално  појаве  у  току  извођења  радова и  у  гарантном року,  у  примереном року 
који одреди Наручилац; 

17.  да  отклони  све  недостатке  по  записнику  Комисије  за  примопредају  и  коначни 
обрачун; 

18.  да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 

19.  да  на  погодан  начин  обезбеди  и  чува  изведене  радове,  опрему  и  материјал  од      
пропадања, оштећења, крађе или уништења све до примопредаје објекта; 

20.  да  у  току  извођења  радова  одржава  градилиште  и  редовно  уклања  сав  отпадни 
материјал; 

21.  да  сходно  Закону  о  планирању  и  изградњи,  Закону  о  заштити  од  пожара  и  другим 
позитивним законским прописима, изради Пројекат изведеног објекта, који треба да 
садржи  и  претходно  изведене  радове  и  да  га  потписаног  и  овереног  од  стране 
одговорних  извођача  радова  и  вршиоца  стручног  надзора  достави  Наручиоцу  на 
потписивање  и  оверу  пре  исплате  окончане  ситуације,  уз  изјаву  дату  под  пуном 
кривичном  и  материјалном  одговорношћу,  да  је  пројекат  изведеног  објекта 
идентичан са изведеним стањем; 

22.  да по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све 
привремене градилишне инсталације; 
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23.  да  у  складу  са  овим  уговором  отклони  све  недостатке  који  се  евентуално  појаве  у 
гарантном року; 

24.  да по завршетку свих радова терен доведе у првобитно стање;  

25.  да  стручном надзору и  служби обезбеђења Наручиоца достави дневни  списак  лица 
која ће улазити на градилиште; 

26.  да  изврши  остале  активности  по  налогу  Наручиоца,  стручног  надзора,  прописане 
Законом о планирању и изградњи и осталим позитивним прописима. 

Пројекат  изведеног  објекта  (ПИО)  из  тачке  21.  овог  члана  Извођач  је  дужан  да  достави 
Наручиоцу,  на  папиру,  прописно  укоричен  и  увезан  у  4  примерка,  као  и  на  електронском 
медијуму у једном примерку  (CD, DVD) у изворном формату (DWG, DOC, XLS) и у PDF формату 
сложеном по редоследу као у папирној укориченој форми.  

Члан 8. 

Извођач је дужан, да поступа у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду 
и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, а 
посебно да: 

1.  све време извођења радова спроводи и унапређује мере  безбедности и здравља на 
раду  лица  која  учествују  у  радним  процесима,  као  и  лица  која  се  затекну  у  радној 
околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у 
вези са радом; 

2.  одржава у исправном стању средства за рад и инсталације и спроводи превенгтивне и 
периодничне прегледе и испитивања опреме за рад, у циљу остваривања безбедних и 
здравих услова за рад на градилишту; 

3.  поступа  по  свим  наложеним  мерама  лица  за  безбедност  и  здравље  на  раду  и 
координатора за безбедност и здравље на раду. 

Члан 9. 

Извођач је обавезан да о свом трошку: 

1.  изврши све припремне радове према Елаборату о уређењу градилишта; 

2.  обезбеди  грађевинске  прикључке  (електрична  енергија,  вода,  канализација, 
телефонске  услуге  и  др.)  и  да  сноси  све  трошкове  утрошене  електричне  енергије, 
воде,  канализације,  телефонских услуга, одношење смећа и др, од дана увођења у 
посао, до коначне примопредаје радова; 

3.  пре  почетка  извођења  радова  према  Правилнику  о  изгледу,  садржини  и  месту 
постављања градилишне табле („Службени гласник РС“ број 4/10), као и по упутству 
Наручиоца, изради и постави градилишну таблу и обезбеди градилиште, у складу са 
Законом о планирању и изградњи;  

4.  обезбеди  услове  за  извођење  радова,  према  усвојеном  и  одобреном  детаљном 
динамичком плану, по свим временским условима и потребном броју смена; 

5.  изврши  надокнаду  трошкова  пропасти  и  оштећења  радова,  опреме  и  материјала 
доставњеног од стране Наручиоца;  
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6.  изврши рушење или поправку или поновно извођење радова,  замену достављеног 
или уграђеног материјала, опреме, уређаја или постројења, уколико је штета настала 
као последица активности Извођача; 

7.  отклони  све  недостатке  на  изведеним  радовима  и  уграђеном  материјалу  који  се 
његовом  грешком  појаве  и  констатују  у  току,  односно  на  основу  извршеног 
записника  Комисије  за  технички  преглед  и  Комисије  за  примопредају  и  коначни 
обрачун, у остављеним роковима, без посебне надокнаде; 

8.  обезбеди  прописане  хигијенско‐техничке  мере,  против‐пожарне  мере  и  мере 
заштите на раду; 

9.  за време извођења радова и у случају прекида истих, обезбеди чување материјала, 
опреме и градилишта до његове примопредаје. 

Члан 10. 

Извођач  не  може  предметне  радове  или  неке  од њих  уступити  другом  извођачу,  односно 
ангажовати  подизвођача/е  за  извођење  појединих  уговорених  радова,  које  није  навео  у 
понуди  из  члана 1.  овог  уговора,  односно  да  измени  подизвођача  за  извођење  појединих 
уговорених радова, без претходно добијене сагласности Наручиоца.  

Извођач  није  овлашћен  да  располаже  демонтираним  материјалом  и  свим  осталим 
демонтираним  елементима  и  опремом  која  се  не  враћа  на  објекат  (топловод)  Наручиоца, 
већ је дужан да исте ускладишти на месту које одреди стручни надзор и преда Наручиоцу у 
даљу надлежност, о чему ће се сачинити записник. 

Члан 11. 

Наручилац се обавезује:   

1.  да  пре  увођења  Извођача  у  посао  преда  Извођачу  усвојену  пројектно‐техничку 
документацију за извођење радова;  

2.  да  обезбеди  вршење  стручног  надзора,  у  складу  са  Законом  о  планирању  и 
изградњи и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора и да преда 
Извођачу Решења о именовању вршилаца стручног надзора; 

3.  да изврши пријаву радова у складу са позитивним прописима; 

4.  да у року од 5 дана од дана закључења уговора решењем формира Оперативни тим, 
а  који  кроз  координацију  и  комуникацију  са  Извођачем  и  осталим  учесницима  у 
реализацији пројекта прати реализацију свих уговора на пројекту;  

5.  да у примереном року решава све захтеве Извођача упућене посредством стручног 
надзора,  са  мишљењем  стручног  надзора  о  предметном  захтеву.  Наручилац  у 
писаној форми доставља одговоре стручном надзору и Извођачу; 

6.  да пре почетка радова на градилишту изради План превентивних мера;   

7.  да благовремено решава, уз писано и образложено мишљење стручног надзора: 

a)  евентуалне захтеве за уговарање вишкова и мањкова радова и непредвиђених 
радова; 

b)  евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова; 
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8.  да  контролише,  ревидира  и  усаглашава  описе  за  непредвиђене  радове,  са 
анализама цена за неуговорене позиције радова; 

9.  да  редовно  измирује  обавезе  према  Извођачу  за  изведене  радове  на  основу 
привремених ситуација и окончане ситуације; 

10.  обезбеди  технички  преглед  и  да  учествује  у  раду  Комисије  за  технички  преглед 
објекта; 

11.  да формира Комисију за примопредају радова и да учествује у раду те Комисије; 

12.  да  формира  Комисију  за  утврђивање  коначног  обрачуна  и  да  учествује  у  раду  те 
Комисије. 

Члан 12. 

Наручилац  писаним  путем  обавештава  стручни  надзор  о  испуњењу  услова  за  увођење 
Извођача у посао а након испуњења обавеза Извођача из члана 5. став 1. тачке 1. и 3. и члана 
6. овог уговора и испуњења обавеза Наручиоца из члана 11. тачке 1‐4. и 6. овог уговора. 

Увођење Извођача у посао стручни надзор констатује уписом у грађевински дневник. 

Даном увођења у посао, Извођачу почиње да тече рок за извођење радова. 

Члан 13. 

Извођач  је дужан да започне радове даном увођења у посао.  Уколико Извођач не започне 
радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 дана да започне 
радове,  а  уколико  Извођач  ни  у  накнадном  року  не  започне  радове,  Наручилац  може 
раскинути овај уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости, као и 
захтевати од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете. 

Члан 14. 

Уговорена  цена  радова  из  члана  1.  овог  Уговора  износи  ___________________  динара  без 
обрачунатог ПДВ‐а, односно _______________________ динара са ПДВ‐ом. 

Уговорена  цена  обухвата  трошкове  извођења  радова,  транспорта  материјала  и  опреме  са 
складишта испоручиоца до градилишта, обезбеђења градилишта,  транспорта механизације 
и радне снаге до градилишта, уградње, смештаја, исхране и ангажовања радне снаге са свим 
неопходним  активностима  које  су  наведене  у  општим  и  техничким  условима,  техничком 
опису и описима позиција.  

Уговорене јединичне цене из понуде из члана 1. овог уговора су фиксне и не могу се мењати. 
Наручилац се обавезује да износ уговорене цене из претходног  става,  уплати Извођачу,  на 
рачун  број:  ________________________________________________,  који  се  води  код 
_______________________________________,  на  начин  и  у  роковима  у  складу  са  ставом 6. 
овог члана. 

Обвезник    пореза  на додату  вредност  се  утврђује  у  складу  са  Законом о  порезу  на додату 
вредност,  а  стопа  ПДВ‐а  на  основу  важећег  Закона  о  порезу  на  додату  вредност  на  дан 
испостављања ситуације.   

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:  
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‐  аванс 50%  од  уговореног  износа  у  року  не  дужем од 15  дана  од  дана  испостављања 
предрачуна за уплату аванса, 

‐  по окончаној ситуацији у року не дужем од 45 дана од дана овере надзорног органа. 

Наручилац  ће  уговорену  цену  радова  исплатити  Извођачу  на  начин  и  у  роковима  из  овог 
уговора.  Уговорне  стране  су  сагласне  да  су  јединичне  цене  радова  из  понуде  понуђача 
фиксне,  и  да  се  неће  мењати  у  случају  промене  цена  елемената  на  основу  којих  је 
формирана уговорена јединична цена радова (фиксна цена).  

Извођач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама. 

Ако  у  току  извођења  радова  наступе  ванредни  догађаји  који  се  нису  могли  предвидети  у 
време закључења овог уговора, уговор ће се споразумно изменити. 

Као  ванредни  догађаји  из  претходног  става  овог  члана  сматрају  се  природни  догађаји 
(земљотрес, поплаве и др) и мере државних органа. 

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже 
основаност захтева. 

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по 
истеку уговореног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и 
његова продужења по основу ванредних догађаја и по другим уговореним основама. 

Члан 15. 

Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу стварно изведених количина уговорених 
радова и уговорених јединичних цена. 

Окончану  ситуацију  Извођач  подноси  по  потписаном  Записнику  о  примопредаји  радова  и 
Записнику о коначном обрачуну. 

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач  је обавезан да достави Наручиоцу, 
посредством стручног надзора:  

1.  фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним 
радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати  (грађевински радови, 
геодетски снимак површине цеви, радиографска иситивања заварених спојева и сл.), 
оверене и потписане од стране стручног надзора; 

2.  фотокопије  листова  грађевинског  дневника  за  период  за  који  се  испоставља 
ситуација, обострано потписане и оверене; 

3.  фотокопије  листова  грађевинске  књиге,  за  све  уговорене  и  изведене  позиције 
приказане у ситуацији, оверене од стране стручног надзора; 

4.  атестну  документацију  о  уграђеним  материјалима  и  опреми  преузетим  од 
Наручиоца а који су уграђени у периоду за који се испоставља привремена ситуација, 
у  складу  са  чланом  7.  став  1.  тачка  8.  овог  уговора,  оверене  од  стране  стручног 
надзора са датумом извршене овере осим за материјале и опрему за коју је атестна 
документација достављена уз неку од претходних  ситуација или  се већ налази код 
Наручиоца; 

5.  уз окончану ситуацију, Извођач је дужан да достави оригинале листова грађевинског 
деневника и грађевиснке књиге и оверену и потписану бланко меницу за отклањање 
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недостатака у гарантном периоду, за све изведене радове, са попуњеним, менично 
овлашћење које  садржи клаузуле безусловно,  платива на први позив без права на 
приговор,  фотокопију  картона  депонованих  потписа  овлашћених  лица  за 
располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте, као и потврду банке о 
извршеној  регистрацији  менице.  Менично  овлашћење  мора  имати  клаузулу  да  је 
меница безусловна и платива на први позив и без права на приговор,  у висини од 
10% од уговорене вредности радова који су предмет гаранције, са обрачунатим ПДВ‐
ом, са роком важности 60 дана дуже од истека гарантног рока. 

Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из претходног става овог 
члана, Наручилац неће извршити плаћање.  

Окончану ситуацију Извођач доставља стручном надзору на оверу. Стручни надзор је дужан 
да  у  року  од  7  дана  од  дана  пријема  ситуације  изврши  контролу  и  оверу  и  ситуацију  са 
комплетном документацијом из овог члана, достави Наручиоцу на оверу и плаћање. 

Члан 15. 

Вишкови радова  су  количине радова  које прелазе  уговорене количине из  усвојене понуде, 
ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет 
овог уговора.  

Мањкови  радова  су  неизведене  количине  радова  из  усвојене  понуде,  при  чему  њихово 
извршење  није  потребно  за  целовити  завршетак  извођења  радова  који  су  предмет  овог 
уговора. 

Извођач  је  обавезан  да  на  захтев  стручног  надзора,  а  најкасније  до  коначног  обрачуна, 
достави  Наручиоцу,  захтев  за  уговарање,  са  прегледом  вишкова  и  мањкова  радова,  са 
количинама  и  уговореним  јединичним  ценама.  Стручни  надзор  је  у  обавези  да  провери 
основаност  захтева,  исконтролише  позиције  и  количине  радова  и  мишљење  са  детаљним 
образложењем  достави  Наручиоцу  на  усвајање,  најкасније  у  року  до  10  дана  од  дана 
пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, након доношења 
Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, са Извођачем 
ће  се  закључити  анекс  овог  уговора,  а  пре  коначног  обрачуна,  односно  испостављања 
окончане ситуације.   

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања 
aнекса,  преда Наручиоцу  гаранцију предвиђену  у  члану 6.  став 1.  тачка 1.  подтачка б.  овог 
уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става.  

Испуњењем услова из става 5. овог члана, Извођач стиче право да наплати радове уговорене 
анексом, у складу са чланом 14. став 9. овог уговора. 

Члан 16. 

Непредвиђени радови су радови који уговором и/или пројектно‐техничком документацијом 
нису  обухваћени,  а  неопходно  их  је  извести  у  функцији  целовитог  завршетка  извођења 
радова који су предмет овог уговора.  

Извођач  је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова,  а 
најкасније 15  дана  пре  истека  уговореног  рока  и  пре  извођења  истих,  достави  Наручиоцу, 
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преко  стручног  надзора,  захтев  за  извођење  непредвиђених  радова  са  предмером  и 
предрачуном, који мора да садржи:  

‐  предмер  и  предрачун  непредвиђених  радова,  са  раздвојеним  јединичним  ценама  за 
материјал и рад, оверен од стране стручног надзора;  

‐  детаљне  анализе  цена  за  неуговорене  позиције  радова,  урађене  у  складу  са 
''Нормативима  и  стандардима  рада  у  грађевинарству''  ‐  (издавач:  ''Грађевинска 
књига'').  

Анализе  цена  додатаних  непредвиђених  радова  из  допунских  понуда  врше  се  на  основу 
следећих елемената:  

а)  обрачун  трошкова  рада  на  бази  вредности  бруто  норма  часа  утврђеног,  на  бази 
просечне  зараде  по  запосленом  у  Републици  Србији  у  области  грађевинарства  за 
квартал  који  претходи  периоду  израде  понуде  за  непредвиђене  радове,  на  основу 
званично објављених података Републичког завода за статистику; 

б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената 
и др. у периоду израде понуде за непредвиђене радове. 

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши 
контролу  предмера  и  предрачуна  непредвиђених  радова,  описа  позиција  и  количина  и 
доставља Наручиоцу своје мишљење, односно детаљно образложење, најкасније у року од 
10 дана од дана пријема. Након пријема позитивног мишљења стручног надзора, покреће се 
процедура  за  уговарање  непредвиђених  радова  у  складу  са  одредбама  Закона  о  јавним 
набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка.  

Уколико  стручни  надзор  утврди  оправданост  захтева  Извођача,  а  констатује  да  исти  није 
поднет на начин дефинисан ставом 2. овог члана, исти ће вратити на исправку Извођачу и о 
томе писаним путем обавестити Наручиоца.  

У случају да, из објективних разлога трајања поступка уговарања и извођења непредвиђених 
радова, Извођач није у могућности да изведе уговорене радове у уговореном року, уговорне 
стране ће продужити рок за извођење радова,  у  складу са чланом 20.  став 1.  тачка 4.  овог 
уговора.  

Извођач  је  дужан  да  приступи  извођењу  хитних  непредвиђених  радова  и  пре  закључења 
уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, 
уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта (рова) или за спречавање штете, а 
изазвани  су  ванредним  и  неочекиваним  догађајима  (клизиште,  појава  воде  и  сл.),  који  се 
нису могли предвидети у току израде пројектне документације. Извођач и стручни надзор су 
дужни  да,  одмах  по  наступању  ванредних  и  неочекиваних  догађаја,  усмено  и  средствима 
електронске комуникације обавесте руководиоца оперативног тима Наручиоца, а  писмено у 
року  од  24  сата.  Наручилац  ће,  по  добијању  обавештења  од  стране  Извођача  и  стручног 
надзора,  приступити  уговарању наведених  радова,  у  складу  са  ставовима 2, 3, 4.  и 5.  овог 
члана,  а  након  добијеног  позитивног  мишљења  Управе  за  јавне  набавке  о  основаности 
примене преговарачког поступка. 

 

 



 

Конкурсна документација за ЈН бр.117/ 2016                  44 од 60

 

Члан 17. 

Извођач  је  дужан  да,  до  коначног  обрачуна  изведених  радова,  уговори  и  изведе  све 
непредвиђене радове, као и вишкове и мањкове радова, у складу са чланом 15. и 16. овог 
уговора. 

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, Извођач је дужан да те недостатке 
отклони  у  остављеном  року.  У  противном,  Наручилац  ће  отклонити  недостатке  о  трошку 
Извођача, ангажовањем трећих лица. 

Уколико се коначним обрачуном изведених радова прикажу неуговорени радови који нису 
изведени по налогу Комисије наведене у ставу 2. овог члана, Наручилац их неће признати, 
нити надокнадити. 

Члан 18. 

Извођач је дужан да све уговорене радове у целости заврши у року од _______ календарских 
дана од дана увођења у посао. 

Извођач писаним путем преко стручног надзора обавештава Наручиоца о датуму завршетка 
радова и спемности објекта за примопредају.   

Уколико  Извођач  не  заврши  све  радове  у  оквиру  уговореног  рока,  Наручилац  ће  без 
одлагања обавестити Извођача да захтева испуњење његових обавеза, при чему Наручилац 
задржава право на наплату уговорне казне, у складу са чланом 23. овог уговора, а Извођач 
има обавезу продужења банкарских гаранција из члана 6. став 1. овог уговора.   

Извођач може да посредством стручног надзора, уколико су се стекли услови за продужење 
рока из члана 20. став 1. да упути Наручиоцу писани захтев за продужење рока, најкасније 10 
дана пре истека уговореног рока. Стручни надзор је дужан да оцени оправданост захтева и 
да  га,  уколико  је он оправдан, достави Наручиоцу са  својим мишљењем.  Уколико  је  захтев 
Извођача  неоправдан,  стручни  надзор  ће  исти  одбити  и  о  томе  писмено  обавестити 
Извођача и Наручиоца.  

Уколико  Наручилац  добије  захтев  за  продужење  рока,  након  истека  рока  из  става  3.  овог 
члана,  такав  захтев  се  неће  разматрати.  Наручилац  задржава  право  да  одбије  захтев  за 
продужење рока, уколико оцени да је стручни надзор неоправдано дао позитивно мишљење 
за продужење рока. 

Члан 19. 

Стручни надзор или координатор за безбедност и здравље на раду, у складу са одредбама 
уговора о пружању услуге закљученим са Наручиоцем, ће у случају неиспуњења обавеза из 
члана 7. став 1. и члана 8. овог уговора, наложи обуставу радова делимично или у целости, у 
зависности од тога колико неиспуњење ових обавеза може произвести штету на објекту или 
радовима, или угрозити безбедност и здравље запослених на градилишту. 

Налог  за  обуставу  радова  из  става  1.  овог  члана,  уписује  се  у  грађевински  дневник,  са 
обавезно  задатим  роком  за  отклањање  разлога  обуставе  и  о  томе  тренутно  усмено  и 
електронском  комуникацијом  обавештавају  руководиоца  оперативног  тима  Наручиоца,  а  
писаним путем у року од 24 сата. 
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Време обуставе радова у  случајевима из  става 1.  овог члана,  укључено  је рок за извођење 
радова. 

Члан 20. 

Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  

1.  у случају прекида извођења радова а који није изазван кривицом Извођача; 

2.  ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе; 

3.  због  кашњења  радова  проузрокованих  неиспуњењем  уговорних  обавеза  Наручиоца 
као и осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац; 

4.  због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач; 

5.  због измене техничке спецификације по налогу Наручиоца под условом да обим радова 
по измењеној пројектно‐техничкој  техничкој спецификацији знатно превазилази обим 
уговорених радова. 

Ако  наступе  околности  из  става  1.  овог  члана,  Извођач  их  одмах  уписује  у  грађевински 
дневник,  а  у  року  од  3  дана  од  настанка  узрока  доставља  у  писаној  форми,  уз  сагласност 
стручног надзора, предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова. 
Наручилац  је  обавезан  да  се  по  наведеном  захтеву  изјасни  у  року  до  7  дана  од  пријема 
захтева.  

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о измени 
уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс уговора.  

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима: 

1.  због било које обуставе радова, настале кривицом или пропустом Извођача; 

2.  уколико не поступи по одредби члана 18. став 4. овог уговора. 

Члан 21. 

Гарантни  рок  на  изведене  радове  износи  _____  године,  рачунајући  почетак  рока  од  дана 
примопредаје изведених радова. 

Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантни рок 
од рока из става 1. овог члана, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.  

Извођач неће сносити одговорност за опрему која је претходно испоручена Наручиоцу и која 
се налази код Наручиоца а коју ће Извођач уградити. 

Извођач је обавезан да, на дан примопредаје објекта, записнички преда Наручиоцу односно 
Кориснику  све  гарантне  листове  за  уграђену  опрему  коју  је  у  међувремену  преузео  од 
наручиоца или је сам набавио. 

Члан 22. 

Извођач  је  дужан  да  у  току  гарантног  рока  за  изведене  радове,  на  први  писани  позив 
Наручиоца  отклони  о  свом  трошку  све  недостатке  који  се  односе  на  уговорени  квалитет 
изведених  радова  и  уграђених  материјала  и  опреме,  а  који  нису  настали  неправилном 
употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
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Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из става 1. овог члана по пријему писаног 
позива  од  стране  Наручиоца  и  не  изврши  ту  обавезу  у  року  датом  у  позиву,  Наручилац  је 
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет 
Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року у целости. 

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

За  штету  и  неисправности  које  настану  услед  деловања  више  силе,  Извођач  не  сноси 
одговорност. 

Извођач  није  дужан  да  отклони  оне  недостатке  који  су  настали  као  последица  нестручног 
руковања и упротребе, односно ненаменског коришћења објекта или делова објекта. 

Извођач  је  обавезан  да,  на  дан  примопредаје  објекта,  записнички  преда  Наручиоцу  све 
атесте,  сертификате,  декларације  о  усаглашености  и  сл.  уграђених  материјала,  уређаја  и 
опреме  гарантне  листове,  записнике  о  испитивању  инсталација  и  остала  документа  и 
записнике од важности за период извођења радова. 

Одредбе  о  уговореним  гарантним  роковима  не  искључују  одговорност  Извођача  за 
солидност градње прописане Законом о облигационим односима. 

Члан 23. 

Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року својом кривицом, обавезан је да 
плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,2% укупне вредности изведених радова 
за сваки дан закашњења а највише до 10% укупне вредности уговорених радова.  

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.  

Уколико кривицом Извођача уговорени радови не буду завршени у року,  а Наручилац због 
тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, Наручилац има право да од 
Извођача, осим уговорне казне, захтева и износ накнаде штете. 

Уговорне  стране  ће  споразумно  утврдити  висину  штете,  а  уколико  то  није  могуће,  износ 
штете се утврђује у одговарајућем судском поступку. 

Члан 24. 

Извођач  радова  је  у  обавези  да  на  градилишту  устројава,  чува  и  води,  поред  техничке 
документације и следећу документацију: 

1.  грађевински  дневник  и  књигу  инспекције  у  складу  са  Правилником  о  садржини  и 
начину  вођења    књиге  инспекције,  грађевинског  дневника  и  грађевинске  књиге 
("Службени гласник РС", број 105/03); 

2.  грађевинску  књигу  на  прописаном  обрасцу  са  исправно  попуњеним  заглављем, 
скицама и котираним мерама узетим на лицу места, аналитичким доказом изведених 
количина,  потписом  обрађивача  и  са  датумом,  потписом  и  личним  печатом 
одговорног извођача радова и стручног надзора; 

3.  динамички  план  извођења  радова  са  ресурсним  плановима,  као  управљачки 
документ за организовање, извршење и праћење реализације; 
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4.  атесте  уграђених  материјала,  опреме  и  готових  производа,  гарантне  листове, 
записнике  о  испитивању  уређаја  и  инсталација,  и  остала  документа  и  записнике  од 
важности за период изградње, техничког прегледа и експлоатације објекта;  

5.  отпремнице за материјале и опрему,  рачуне за електричну енергију и воду и слично, 
и достави на захтев Наручиоца. 

У  току  примопредаје  и  коначног  обрачуна  изведених  радова,  Извођач  је  обавезан  да  сву 
техничку  документацију  и  документацију  вођену  у  току  реализације  уговора,  записнички 
преда Наручиоцу. 

Члан 25. 

Примопредају изведених радова  врши Комисија  за  примопредају,  коју  решењем    образује 
Наручилац.  Комисија  је  састављена  од  непарног  броја  чланова  којe  чине  овлашћени 
представници  Наручиоца  и  Извођача,  уз  учешће  стручног  надзора  и  одговорних  лица  на 
градилишту. 

Комисија  за  примопредају  обавља  квалитативну  примопредају  свих  изведених  радова  и 
примопредају документације из члана 7.,  члана 21. и члана 24.  став 1.  тачке 1. 2. и 4.  овог 
уговора  која  се  предаје  Наручиоцау.  Сва  документација  која  се  предаје  мора  бити  уредно 
спакована  у  фасцикле  (регистраторе),    нумерисана  и  са  списком  документације  која  се  у 
фасцикли налази, потписаним од стране одговорног извођача, и оверена од стране стручног 
надзора, који својим печатом и потписом тврди да је документација комплетна и валидна. 

У  току  примопредаје,  Комисија  формира  Записник  о  примопредаји,  који  потписују  сви 
чланови Комисије и  учесници у раду Комисије,  осим уколико Комисија  утврди да квалитет 
изведених  радова  не  одговара  уговореном,  када  сачињава  рекламациони  записник,  који 
доставља  Извођачу,  стручном  надзору  и  Наручиоцу.  О  поступању  Извођача  по 
рекламационом  записнику,  стручни  надзор  сачињава  Извештај  Наручиоцу.  Након  што 
Извођач  поступи  по  примедбама  и  отклони  све  недостатке,  потписује  се  Записник  о 
приморедаји радова. 

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно 
у  поступку  техничког  прегледа,  Извођач  је  дужан  да  и  те  недостатке  отклони  у  року  који 
одреди  Комисија,  у  противном,  Наручилац  ће  отклонити  недостатке  о  трошку  Извођача, 
ангажовањем трећих лица, активирањем и наплатом гаранције за добро извршење посла у 
целости. 

Члан 26. 

По извршеној примопредаји радова, Наручилац и Извођач ће, без одлагања, а најкасније у 
року 7 дана, приступити утврђивању коначног обрачуна вредности изведених радова.  

Коначни  обрачун  изведених  радова  врши  Комисија  за  коначни  обрачун,  коју  решењем 
образује Наручилац. Комисија је састављена од непарног броја чланова којe чине овлашћени 
представници  Наручиоца  и  Извођача  уз  учешће  стручног  надзора  и  одговорних  лица  на 
градилишту. 

Уколико  Наручилац,  при  примопредаји  радова  констатује  примедбе  које  нису  претходно 
уочене, али да су примедбе такве природе да се не могу отклонити а да се објекат и радови 
могу  користити,  има  право  да  оспори  окончану  ситуацију,  и  да  је  трајно  умањи  за  износ 
разлике у цени предвиђених и изведених радова утврђених анализом цене.  
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Извођач  на  основу  Записника  о  примопредаји  и  коначном  обрачуну  испоставља  окончану 
ситуацију. 

Члан 27. 

Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед објекта и да поступи по 
свим захтевима те Комисије. 

Наручилац  и  Извођач  су  дужни  да  Комисији  за  технички  преглед  објекта  обезбеде  сву 
потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и 
начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о 
утврђивању  подобности  објекта  за  употребу,  осматрању  тла  и  објекта  у  току  грађења  и 
употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката. 

Уколико  Комисија  за  технички  преглед  објекта  у  свом  извештају  констатује  примедбе  на 
изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који одреди Комисија. 

Уколико  Извођач  у  остављеном  року  не  поступи  по  примедбама  Комисије  за  технички 
преглед  објекта,  Наручилац  ће  ангажовањем  трећих  лица  отклонити  недостатке,  о  трошку 
Извођача, активирањем и наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.  

Трошкове  Комисије  за  технички  преглед  објекта  сносиће Наручилац,  а  поновног  техничког 
прегледа Извођач ако су разлози за негативни налаз настали кривицом Извођача. 

Члан 28. 

Наручилац има право на једностран раскид овог уговора у следећим случајевима: 

- ако Извођач  не  испуни  услове  за  увођење  у  посао  на  начин  и  у  року  предвиђеним 
чланом 6. овог уговора;  

- ако Извођач неоправдано не започне радове најкасније у року од 7 дана од увођења у 
посао; 

- ако  Извођач  својом  кривицом  касни  са  извођењем  радова  у  односу  на  уговорену 
динамику,  а  рачунајући  уговорну  казну,  више  од  10%  укупне  вредности  уговорених 
радова; 

- ако Извођач не достави Наручиоцу на усвајање динамички план; 

- ако  Извођач  не  изводи  радове  у  складу  са  одобреном  пројектно‐техничком 
документацијом за извођење радова; 

- ако Извођач ангажује подизвођача/е за извођење појединих уговорених радова, а да 
истог/е  није  пријавио  приликом  подношења  усвојене  понуде,  односно  ако  измени 
подизвођача  за  извођење  појединих  уговорених  радова,  супротно  одредбама  овог 
уговора;  

- ако Извођач радове изводи неквалитетно или уграђује материјал који није уговорен 
или је неодговарајућег квалитета;  

- ако Извођач не поступи  у  задатом року по  налогу Наручиоца или  стручног надзора, 
ради отклањања уоченог недостатка; 
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- ако  Извођач  не  поступа  по  налозима  Наручиоца  и  стручног  надзора  и/или    ако 
Извођач  својим  радовима  проузрокује  штету  и  након  писаног  упозорења  од  стране 
стручног надзора о уоченим недостацима; 

- ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова дуже од 7 дана 
или ако одустане од даљег рада; 

- у случају недостатка средстава Наручиоца за реализацију уговора; 

- у свим другим случајевима када Извођач не испуњава своје обавезе у складу са овим 
уговором. 

У  случају  једностраног  раскида  уговора  осим  у  случају  недостатка  средстава  за  његову 
реализацију,  Наручилац  има  право  да  за  предметне  радове  ангажује  другог  извођача  и 
активира гаранцију за добро извршење посла у целости и авансну гаранцију за неоправдани 
део  аванса.  Извођач  је  у  наведеном  случају  обавезан да  надокнади Наручиоцу штету,  која 
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог 
извођача за те радове.  

Извођач  може  раскинути  уговор  ако  Наручилац  не  исплаћује  испостављене  привремене 
ситуације и окончану ситуацију у роковима и на начин предвиђен чланом 14. овог уговора.  

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним 
роком  од  15  дана,  од  дана  достављања  изјаве.  Изјава  мора  да  садржи  основ  за  раскид 
уговора. 

Члан 29. 

Уговор  се  може  раскинути  и  писаним  споразумом  између  уговорних  страна  којим  ће  се 
регулисати међусобна права и обавезе. 

Члан 30. 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која 
је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 

Члан 31. 

У  случају раскида уговора, Извођач  је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, 
као  и да Наручиоцу  преда  пројекат  изведеног  објекта  и  пресек  изведених  радова до дана 
раскида уговора. 

На  основу  пресека  изведених  радова,  усаглашеног  од  стране  Наручиоца  и  Извођача, 
сачиниће се споразум о међусобним потраживањима. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

Члан 32. 

Уговорне  стране  су  сагласне  да  ће  све  спорове,  који  евентуално  настану  у  извршењу  овог 
уговора,  решавати  споразумно,  а  уколико  то  не  буде  могуће,  за  решавање  спорова  биће 
надлежан Привредни суд у Београду. 
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За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити 
одговарајуће  одредбе  Закона  о  планирању  и  изградњи  и  пратећих  подзаконских  аката  и 
Закона о облигационим односима. 

Члан 33. 

Сва плаћања према Извођачу вршиће Наручилац по испостављеном овереном и потписаном 
авансном и окончаном ситуацијом. 

Члан 35. 

Саставни део овог Уговора чине: усвојена понуда Извођача број ________ од ________ 2016. 
године,  решења  о  одређивању  одговорних  извођача  радова,  динамички  план  и  средства 
финансијског обезбеђења. 

Члан 36. 

Овај  уговор  закључен  је  у  6  истоветних  примерака,  од  којих  Наручилац  задржава  3 
примерака а Извођач 3 примерка. 

 

 

 

            ЗА ИЗВОЂАЧА         ЗА НАРУЧИОЦА: 
                                                                                        
____________________________                                 ___________________________________ 
                                            Проф. др Данимир Мандић, декан 

 
 

НАПОМЕНА: 

Понуђач  (било да  наступа  самостално,  као  група  понуђача  или  са  подизвођачем)  нема  обавезу  да  парафира 
сваку страну модела уговора, али има обавезу да потпише и овери модел уговора, као потврду да прихвата све 
елементе уговора. У случају групе понуђача, модел уговора мора потписати и оверити онај члан групе понуђача, 
који је у Споразуму о заједничком наступању одређен да у име групе понуђача потпише уговор 
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XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 
 
 
Дана  ___________________  2016.  године,  од  стране  привредног  друштва 
_________________________________________________  из  ____________________________ 
извршен је обилазак локације ради учествовања у поступку јавне набавке за  
 
 

Јавну набавку радова у отвореном поступку ‐ Радови на реконструкцији котларнице, ЈН бр. 
117/2016. 

 
по  позиву  за  достављање  понуда  који  је  Учитељски  факултет  Универзитета  у  Београду 
објавило на Порталу јавних набавки  13.06.2016. године. 
 
Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача: 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
 
 
              представник Наручиоца  
 
              _____________________________________ 
 
 
 
НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Конкурсна документација за ЈН бр.117/ 2016                  52 од 60

 

XIV СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ НА ЛОКАЦИЈИ ЉУТИЦЕ БОГДАНА 46 У БЕОГРАДУ 

 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
 

            
REDNI 
BROJ  VRSTA I OPIS RADOVA 

JED. 
MERE  KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CENA   SVEGA 

A.  MAŠINSKI RADOVI             
           

A.1  DEMONTAŽNI RADOVI             
         

A.1.1  Blindiranje  postojeće  cevne  mreže  koja  se  ne 
demontira, i koja će se koristiti i u buduće  kom  4   

A.1.2  Pražnjenje instalacije koja se demontira lit  100   

A.1.3  Demontaža  postojećih  kotlova  na  lož  ulje  sa 
gorionicima  i  njihovo  odnošenje  do  skladišta 
Naručioca 

kom  2   

A.1.4  Demontaža  napojnog  cevovoda  lož  ulja  od 
rezervoara do kotlova 

kompl.  1   

A.1.5  Demontaža  postojećih  dimnjača  od  crnog  lima  i 
ponovno  vraćanje  dimnjače  kotla  od  vrtića,  po 
izvršenoj montaži novih dimnjača za školu 

kom  3   

A.1.6  Sečenje  čelične  podkonstrukcije  starih  kotlova  i 
odnošenje na mesto koje naznači Naručilac posla 

kompl  2   

           

  UKUPNO POD A.1 ‐ DEMONTAŽNI RADOVI:      

         

A.2  MONTAŽNI RADOVI             
         

A.2.1  Nabavka,  transport  i  ugradnja  čeličnog 
toplovodnog  kotla  za  sagorevanje  peleta,  u 
kompletu  sa automatikom  i pratećom opremom. 
Oplata  kotla  se  montira  nakon  pozicioniranja 
opreme.  Uz  kotao  se  isporučuju  priključak  na 
dimljače  i  dimljak.  Kotlovi  su  sledećih 
karakteristika: 

     

  Kotao  BT  250  sa  pratećim  dnevnim  silosom 
zapremine  100  lit  sa  pužnim  transporterima  za 
svaki  kotao,  izmenjivač dvoprolazne  konstrukcije, 
sledećih karakteristika: 

     

  nazivna toplotna snaga kotla: 80‐250 kW      

  koeficijent korisnog dejstva: 90%       

  radni pritisak kotla: 2,5 bar       

  temperaturni režim: 90/70 C       

  klasa kotla prema EN 303‐5: 3       

  Maksimalna temperatura dimnih gasova: 150 C      

  Ložište  izrađeno  tehnilogijom  livenja  od 
vatrootpornog čeličnog liva ČL 4271 a konvektivni 
deo kotla  izrađen od  lima, zavarivanjem bešavnih 
cijevi kvaliteta ST 37.0 
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  kotao  je  toplotno  izolovan  tvrdom  presovanom 
min. vunom u limenoj oplati 

     

  kotlovski regulator sa LCD ekranom za upravljanje      

  priključci za polazni/povratni vod: 3"      

  električna snaga u normalnom režimu: 133 W      

  električna snaga u potpaljivanju: 500 W      

  dimenzije BxL/H :   2000x1600x1100mm      

  težina  G=1765 kg      

  Komplet pozicija A.2.1  kom  2   

A.2.2  Nabavka,  isporuka  i ugradnja dimnjačkog sistema 
Schiedel  ICS‐25  ili  ekvivalentno,  izrađen  od 
dvostrukog nerđajućeg čelika. Dimnjački sistem je 
izolovan  između  spoljne  i  unutrašnje  cevi 
izolacijom  od  keramičke  vune  "Superwool" 
debljine 25mm. Svi elementi dimnjačkog  sistema 
su  industrijski proizvedeni u svakom detalju kako 
je  predviđeno  u  tehničkoj  dokumentaciji  za 
konkretan  objekat.    Prefabrikovani  elementi  su 
otporni  na  koroziju  i  izradjeni  su  laserskim 
varenjem  u  zaštitnoj  atmosferi.  Sistem  je  ispitan 
na  koroziju  prema  GASTEC  testu.  Segmenti  su 
konstruisani  tako  da  njihovi  spojevi  omogućuju 
otpornost  na  kondenzat  i  gasnu  nepropustnost. 
Utični  deo  spojeva  omogućuje  kontinualnost 
izolacije  sistema  i  prihvatanje  dilatacije  usled 
toplotnog  opterećenja.    ICS  dimnjački  sistem  je 
kompletan  sa  svim  potrebnim  elementima, 
kondenz posudom, priključcima za reviziju i kotao, 
teleskopske  cevi,  osnovnih  cevi,  dilatacionim 
elementom,  spojnicama  za  ankerisanje, 
spojnicama  za  spojeve  segmenata,  konzolnog 
nosača, opšivke i završetka dimnjaka. ICS sistem je 
u  potpunosti  sa  karakteristikama  prema 
standardu  SRPS  EN  1856‐1.  U  cenu  uračunata 
oprema potrebna za montažu dimnjaka i dimnjači, 
skele  za  rad  na  visini,  oprema  za  kačenje  i 
montažu dimnjaka itd. 

     

  Dimnjački  sistem  mora  posedovati  sledeće 
karakteristike i POTVRDU EN STANDARDA: 

     

  ‐debljine unutrašnje cevi: DN 80‐mm350=0,5mm i 
DN >400mm=0,6mm 

     

  ‐sistemski rešene dilatacije preko spojeva cevi,      

  ‐sistemsko  rešenje  za  sprečavanje  prodora 
kondenzacije prema izolaciji (kapilarne brane), 

     

  ‐sistemsko  rešenje  za  sprečavanje  povrata 
kondenza prema kotlu, 

     

  ‐izolacija od keramičke vune "Superwool Blankett 
Typ x‐607" 

     

  ‐debljina  izolacije  Superwool  je  dimnjačkog 
sistema 25mm 

     

  ‐gustina izolacije Superwool je 128 kg/m³ ±10%      

  ‐koeficijent  toplotne  provodljivosti  dimnjačkog 
sistema  (maksimalne  temperature  40oC  na 
spoljnjoj cevi dimnjaka) 

     

  *  pri  temperaturi  dimnih  gasova  50oC  
toplotna provodljivost (W/mK) = 0,037 
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  *  pri  temperaturi  dimnih  gasova  100oC  
toplotna provodljivost (W/mK) = 0,042 

     

  *  pri  temperaturi  dimnih  gasova  150oC  
toplotna provodljivost (W/mK) = 0,048 

     

  *  pri  temperaturi  dimnih  gasova  200oC  
toplotna provodljivost (W/mK) = 0,055 

     

  *  pri  temperaturi  dimnih  gasova  250oC  
toplotna provodljivost (W/mK) = 0,062 

     

  Dimnjački  sistem  mora  da  poseduje  potvrdu  za 
sledeće standarde: 

     

  *SRPS  EN  1856‐1:2011  Objavljen    28.11.2011  .‐
Zahtevi  za  metalne  dimnjake  Deo‐1:Proizvodi 
dimnjačkih sistema 

     

  *SRPS  EN  1856‐2:2011 Objavljen    29.07.2011  .  ‐
Zahtevi  za  metalne  dimnjake  Deo‐2:  Metalne 
dimnjačke cevi i priključne dimnjačke cevi 

     

  Kvalitet dimnjačkih cevi:       

  ‐unutrašnja  cev  od  nerđajućeg  čelika  kvaliteta 
W.Nr. 1.4404 SRPS EN 10088‐1 

     

  ‐spoljašnja  cev  od  nerđajućeg  čelika  kvaliteta 
W.Nr. 1,4301 SRPS EN 10088‐1 

     

  Isporučilac je u obavezi da obezbedi:      

  ‐asistenciju  i  nadzor  stučnog  i  ovlašćenog  lica 
proizvođača  dimnjačkog  sistema  prilikom 
montaže dimnjaka, 

     

  ‐GARANCIJU proizvođača minimum 10 godina na 
dimnjački sistem, 

     

  ‐garanciju  može  izdati  samo  pravni  predstavnik 
proizvođača registrovani u Republici Srbiji. 

     

  DIMNJAČA  br.1  (za  kotao  br.  1):  ICS25  Ø350,
razvijena dužina cca 7 m 

kompl  1   

  DIMNJAČA  br.2  (za  kotao  br.  2):  ICS25  Ø350,
razvijena dužina cca 5 m 

kompl  1   

  DIMNJACI kotlova br.1 i br.2 (izolovani dimnjaci na 
fasadi):  ICS25  Ø350,  aktivna  visina  jednog 
dimnjaka 20m 

kompl  2   

A.2.3  Isporuka  i  montaža  kompresorskog  uređaja  za 
održavanje  pritiska,  zajedno  sa  ekspanzionom 
posudom  i  komandnim  ormanom,  proizvod 
"Reflex"  Nemačka,  ili  ekvivalentno,  sledećih 
karakteristika: 

     

  Tip ekspanzione posude: RG800       

  Zapremina posude: 800 lit       

  Korisna zapremina posude: 720 lit      

  Maksimalna dozvoljena temperatura: 120 °C      

  Maksimalna  dozvoljena  temperatura membrane: 
70 °C 

     

  Dimenzija priključka: G1"       

  Dimenzije posude: Ø740x2272 mm      

  Težina posude: 149 kg       

  Tip uređaja sa kompresorima: Reflexomat VS 90/2 
(sa dva kompresora) 

     

  Sa kontrolnom  jedinicom  tip Reflexomat RS‐21  ili 
ekvivalentno  sa  mogućnošću  kontrole  dva 
kompresora,  i  mogućnosti  kontrole  uređaja  za 
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dopunu sistema omekšanom vodom.

  Dozvoljen nadpritisak: 10 bar (za kompr. uređaj)      

  Nivo buke kompresorskog uređaja: 72 dB (A)      

  Radni napon: U=1x230 V, 50 Hz       

  Potrošnja struje: P=1,5 kW       

  Dimenzije VxŠxD: 920x480x550 mm      

  Težina kompresorskog uređaja: 45 kg      

  Uz  kompresorski  uređaj  isporučiti  i  zapornu 
slavinu sa sigurnosnom funkcijom dimenzije R1". 

     

  Komplet pozicija A.2.3  kom  1   

A.2.4  Isporuka  i  montaža  solenoidonog  ventila  sa 
loptastom  slavinom,  proizvod  "Reflex" Nemačka, 
ili  ekvivalentno,  upravljanje  je  sa  kontrolne 
jedinice kompresorskog uređaja. 

kom  1   

A.2.5  Isporuka  i montaža  uređaja  za  dopunu  sistema, 
proizvod  "Reflex"  Nemačka,  ili  ekvivalentno,  tip 
Reflex  Fillset,  koji  se  sastoji  od  dve  izolovane 
loptaste  slavine,  nepovratnog  ventila  sa 
integrisanim  odvajačem  nečistoća,  merača 
protoka vode i opreme za montažu na zid. 

kom  1   

A.2.6  Zaštita hladnog kraja kotla sa sledećom opremom:      

  cirkulaciona pumpa zaštite kotla, H=40 kPa, V=3,5 
m3/h 

kom  1   

  trokraki  mešni  ventil  sa  elektromotornim 
pogonom, DN80, PN 16 

kom  1   

  pregradni  ventil,  leptirasti,  komplet  sa 
prirubnicama, DN80, PN 16 

kom  4   

  ručni regulacioni ventil DN80, PN16 kom  1   

  Komplet pozicija A.2.2  kom  2   

A.2.7  Pužni transporter za transport peleta od skladišta 
do  rezervoara  za pelet,  kapaciteta 1500  kg/h,  sa 
automatskim  upravljanjem,  na  osnovu  nivoa 
peleta u rezervoaru 

kom  1   

A.2.8  Silos za pelet. Silos dimenzija 3000x2500x2000 se 
montira  pored  zida  kotlarnice,  gde  se  pomoću 
sistema  puževa  pelet  transportuje  do  dnevnog 
silosa koji ima za zadatak doziranja peleta u kotao 
s  tim  da  istovremeno  sprečava  da  eventualno 
vatra prodre u vertikalnu dozirnu cev 

kom  1   

A.2.9  Rotaciona sonda nivoa  kom  2   

A.2.10  Nabavka,  isporuka  i  montaža  rezervoara  tople 
vode  zapremine  1800  l,  komplet  sa  toplotnom 
izolacijom, priključcima za temperaturne senzore i 
termometrima  za  pokazivanje  temperature  vode 
po  slojevima,  ventilima  sigurnosti  i  pregradnim 
ventilima 

kompl.  2   

A.2.11  Trokraki  mešni  ventil  sa  elektromotornim 
pogonom, DN100, PN 16 

kom  1   

A.2.12  Pregradni  ventil,  leptirasti,  komplet  sa 
prirubnicama, DN125, PN 16 

kom  6   

A.2.13  Nabavka, isporuka i montaža crnih čeličnih cevi za 
grejanje 

     

  DN20  m  25   

  DN100  m  20   

  DN125  m  25   
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A.2.14  Za  spojni,  zaptivni  i  potrošni materijal  uzima  se 
50% od poz. A.2.9 

  0,5   

A.2.15  Čišćenje  i  temeljno  farbanje  cevi  osnovnom 
bojom u 2 premaza 

m2  32   

A.2.16  Izolacija  cevi  toplotnom  izolacijom  od mineralne 
vune debljine 50 mm u oblozi od al. lima 

m2  40   

A.2.17  Odzračni  sudovi,  izrađeni  od  crnih  cevi  sa 
ispusnom slavinom 

     

  DN 125, L=300 mm  kom  8   

A.2.18  MS  čaura  sa mufom  za  ugradnju  temperaturnog 
senzora 

kom  2   

A.2.19  Sigurnosna kotlovska grupa DN 40 kompl.  2   

A.2.20  Čelična konstrukcija za  izradu noseće konstrukcije 
za  opremu  i  cevovode  sa  zaštitnom  bojom  u  2 
sloja,  kao  i  za  izradu  privremene  konstrukcije  za 
unošenje opreme u kotlarnicu 

kg  250   

         

  UKUPNO POD A.2 ‐ MONTAŽNI RADOVI:      

         

A.3  PRIPREMNO‐ZAVRŠNI RADOVI             
         

A.3.1  Pripremno radovi:       

  Upoznavanje sa izvedenim stanjem na objektu.      

  Upoznavanje  sa  projektom  i  ostalom 
dokumentacijom 

     

  Otvaranje gradilišta       

  Upoređivanje  projekta  sa  stvarnim  izvedenim 
stanjem na objektu i usaglašavanja 

     

  Angažovanje dizalice za istovar i transport opreme 
u okviru objekta 

     

  Ispiranje  instalacije  grejanja  i  klimatizacije 
hladnom vodom više puta, dok se kod  ispuštanja 
ne dobije potpuno čista voda 

     

  Ispitivanje  instalacije  grejanja  i  klimatizacije  na 
hladan  hidraulički  pritisak  (hidraulička  proba) 
p=prad+2.0bar  u  trajanju  od  min.  6h  sa 
osmatranjem  nakon  toga  od  min.  24h.  O 
ispitivanju  se  sačinjava  zapisnik  sa  potpisima 
odgovornih lica. 

     

  Podešavanje kosih regulacionih ventila u kotlarnici 
na pozicije predviđene proračunom  koje  su date 
na hidrauličkoj šemi i predaja zapisnika o merenju 
i regulaciji u tri primerka. 

     

  Merenje  i  regulacija  protoka  po  cirkulacionim 
krugovima.  Merenje  izvršiti  ultrazvučnim 
meračem  protoka  sa  izradom  elaborata  o 
izvršenom merenju i regulaciji. 

     

  Servisno  puštanje  u  rad  kotla  od  strane 
ovlašćenog servisera uz izradu zapisnika 

     

  Komplet  pozicija  A.3.1  uzima  se  kao  2,5%  od 
ukupne vrednosti stavke A.2  

%  0,025   

A.3.2  Završni radovi na izradi cevne mreže:      

  Potrebna razmeravanja i usaglašavanja      

  Izrada  uputstava  za  rukovanje  u  tri  primerka  od 
kojih  jedan  treba  zastakliti,  uramiti  i  okačiti  na 

     



 

Конкурсна документација за ЈН бр.117/ 2016                  57 од 60

 

vidno mesto. 

  Obeležavanje instalacije (natpisi, simboli i pozicije 
raščišćavanje  i  čišćenje  gradilišta  u  cilju 
osposobljavanja instalacije fan coil klimatizacije za 
rad  tehnički  prijem  i  primopredaja  instalacije 
krajnjem  korisniku  sa  izradom  izveštaja  koji 
potpisuju  službena  lica:  nadzorni  organ, 
predstavnik izvođača radova i rukovodilac radova. 

     

  Izrada  projekta  izvedenog  stanja  u  tri  primerka 
koji se predaju investitoru  

     

  Isporuka  celokupne  tehničke  dokumentacije  o 
opremi  i  radovima  potrebne  za  tehnički  prijem  i 
dobijanje upotrebne dozvole, učešće u tehničkom 
prijemu i otklanjanju primedbi. 

     

  Komplet  pozicija  A.3.2  uzima  se  kao  2,5%  od 
ukupne vrednosti stavke A.2  

%  0,025   

         

 
UKUPNO POD A.3 ‐ PRIPREMNO‐ZAVRŠNI 
RADOVI: 

     

         

         

A.  MAŠINSKI RADOVI ‐ REKAPITULACIJA             
         

  UKUPNO POD A.1 ‐ DEMONTAŽNI RADOVI:      

  UKUPNO POD A.2 ‐ MONTAŽNI RADOVI:      

 
UKUPNO POD A.3 ‐ PRIPREMNO‐ZAVRŠNI 
RADOVI: 

     

         

  UKUPNO POD A – MAŠINSKI RADOVI:      

         

         

B.  GRAĐEVINSKI RADOVI             
         

B.1  Građevinski  radovi  na  probijanju  otovra  za 
unošenje opreme u kotlarnicu.Šlicovanje AB ploče 
dimenzija  2m x2m x 0,3m. Količina po m3 

m3  1.2   

B.2  Iskop zemlje sa olaganjem u građevinski kontejner m3  4   

B.3  Šlicovanje  zida  fasadnog  sa  rušenjem  dimenzija 
0.8 x 0.5 sa svih strana. Količina m3 

m3  2   

B.4  Zidanje  blokovima  i  opekom  porušenog  zida  i 
vraćanje fasade sa obradom spaletni. Količina m3 

m3  2   

B.5  Demontaža  zidne  keramike  sa  odnosenjem  u 
gradj. kontejner. Količina m2 

m2  15   

B.6  Ručno  malterisanje  unutrašnjeg  zida  kao  i 
parcijalno  u  oštećenim  delovima  zidova 
kotlarnice. Količina m2 

m2  30   

B.7  Na  omalterisan  zid  postaviti  mrežicu  i  lepak  sa 
finom  ručnom  obradom  spremnom  za  krečenje. 
Količina m2 

m2  30   

B.8  Struganje  boje  za  beton  sa  rebraste  tavanice 
kotlarnice  i  priprema  podloge  za  novu  boju. 
Količina m2 

m2  150   

B.9  Nanosenje boje za beton na rebrastu tavanicu na 
pripremljenu podlogu. Količina m2 

m2  150   

B.10  Farbanje  podova  za  beton  sa  nanošenjem  m2  120   
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prajmera za farbu. Količina m2 

B.11  Demontaža  i  montaža  vodovodne  cevi  na 
tretiranom  zidu  sa uklanjanjem  lavaboa. Kolicina 
m` 

m`  15   

B.12  Najam  gradjevinskog  kontejnera (minimum 3 
dana). Količina 1 dan (cena) 

dan  3   

         

  UKUPNO POD B – GRAĐEVINSKI RADOVI:      

         

         

         

         

         

         

C.  ELEKTROENERGETSKI RADOVI             
         

C.1  Demontaža  postojećih  kablova  i  ormana  na 
postojećim  kotlovima,  obračunava  se  kao  5%  od 
vrednost  demontažnih  radova  mašinskih 
instalacija pod stavkom A.1 

%  0,05   

C.2  Nabavka  i montaža  elektro‐ormana  i  opreme  za 
napajanje novih kotlova i prateće opreme 

     

  Razvodni  orman  je  izrađen  od  dva  puta 
dekapiranog  lima,  orijentacionih  dimenzija 
800x800x210.  Pored  specificirane  opreme  u 
orman  je  potrebno  smestiti  i  dva  uređaja  za 
automatiku, tip MR5000 Feniks Niš. 

     

  Grebenasta  sklopka GS 40A, 3p, 1‐0,  za montažu 
na vrata ormana 

kom  1   

  Monofazni  instalacioni  automatski  osigurač,  10 
A,B 

kom  12   

  Monofazni  instalacioni  automatski  osigurač,  16 
A,B 

kom  5   

  Monofazni  instalacioni  automatski  osigurač,  25 
A,B 

kom  6   

  Grebenasta    sklopka 16A, 1p, 1‐0  za montažu na 
vrata ormana 

kom  7   

  Transformator 220V na 24V  kom  1   

  Pertineks,  sabirnica  i  ostali  sitan  montažni 
materijal 

kompl  1   

  Kompletno montirano, ožičeno i ispitano kom  1   

  Kablovi  se  vode  većim  delom  PNK  regalima  i 
manjim delom obujmicama 

     

  Regal  PNK  100mm  u  kompletu  sa  konzolama  za 
kačenje  
na zid. 

m  65   

  Regal PNK 200mm   u  kompletu  sa  konzolama  za 
kačenje  
na zid. 

m  40   

  Kabl  tipa  N2XH  5x6mm2  za  napajanje 
novoprojektovanog razvodnog ormana RO‐K. Kabl 
se polažu u novom PNK regalu PNK 100 

m  90   

  Kabl  tipa  N2XH  5x4mm2  za  napajanje 
novoprojektovanih razvodnih ormana RO‐K1 i RO‐
K2. Kabl se polažu u novom PNK regalu PNK 100 

m  35   
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  Kabl tipa N2XH 5x2,5mm2 za trofaznu priključnicu m  40   

  Kabl  tipa  N2XH  3x2,5mm2  za  monofazne 
priključnice i kompresorki uređaj 

m  200   

  Kabl  tipa  N2XH  3x1,5mm2  za  napajanje  pumpi,
ultrazvučnog  kalorimetra,  omekšivača  vode  i 
rasvete 

m  450   

  Razvodna kutija 90x90mm  kom  5   

  Sitan potrošni materijal (šrafovi, vezice, izolir trake 
itd) 

paušal  1   

  Priključnice, prekidači i svetiljke       

  Monofazna OG priključnica IP65  kom  3   

  Trofazna OG priključnica IP65  kom  1   

  Jednopolni OG prekidač IP65  kom  1   

  Svetiljka  vododiht  sa  fluo  cevima  2x36W  IP65. 
Svetiljka se montira na visilice. 

kom  10   

  Uzemljenje       

  Kabl  P/F  6mm  sa  papučicama  na  oba  kraja. 
Prosečne dužine 4m 

kom  50   

  Obračunava  se  kao  5%  od  vrednost  montažnih 
radova mašinskih instalacija pod stavkom A.2 

%  0,05   

C.3  Povezivanje  opreme  i  puštanje  u  rad  uz 
sačinjavanje  zapisnika,  izrada  projekta  izvedenog 
stanja  u  tri  primerka  koji  se  predaju  investitoru, 
obračunava  se  kao  5%  od  vrednost  montažnih 
radova mašinskih instalacija pod stavkom A.3 

%  0,05   

         

  UKUPNO POD C – ELEKTROENERGETSKI RADOVI:      
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ZBIRNA REKAPITULACIJA 
        

A.  MAŠINSKI RADOVI      

B.  GRAĐEVINSKI RADOVI       

C.  ELEKTROENERGETSKI RADOVI       

       

  UKUPNO RADOVI BEZ PDV       

   PDV 20%         
   UKUPNO RADOVI SA PDV         
 
 
 


