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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/2015), 
Одлуке о покретању јавне набавке бр. 1.3.2/20, деловодни број 320 од 14.05.2020. године и Решења о 
именовању комисије за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 1.3.2/20, деловодни број 321 од 
14.05.2020. године припремљена је: 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку мале вредности радова  

– радови на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању котлова, 
 уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим инсталацијама  

ЈН бр. 1.3.2/20 
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извршења радова, место извршења радова, евентуалне додатне 

услуге и сл. 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

❖ Назив: Основна школа “Душан Вукасовић Диоген” 

❖ Адреса: 11. октобра 36, 11279 Бечмен 

❖ ПИБ: 100130499 

❖ Матични број: 07019491 

❖ Сајт: www.osbecmendiogen.edu.rs 

 

2. Категорија наручиоца: Просвета. 
 
 
3. Врста поступка јавне набавке: 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у јавној набавци мале вредности у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и са свим другим важећима законским и 

подзаконским прописима који регулишу предметну набавку радова. 

 
4. Предмет јавне набавке: 
 

Предмет јавне набавке ЈН бр. 1.3.2/20 су радови – радови на унутрашњој гасној инсталацији, 
конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим 
инсталацијама за објекат школе у Петровчићу, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић 
Диоген” из Бечмена. 
 
 
5. Циљ поступка: 
 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
6. Начин преузимања конкурсне документације: 
 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет стране 
наручиоца.   
 

7. Контакт лице: 

➢ Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке  

❖ мејл: office@kgbnabavke.rs 

❖ факс: 011/3470-519 
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II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈН бр. 1.3.2/20 су радови – радови на унутрашњој гасној инсталацији, 
конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим 
инсталацијама, за инсталацијама за објекат школе у Петровчићу, за потребе Основне школе 
„Душан Вукасовић Диоген” из Бечмена. 
 
❖ Oзнака и назив из Општег речника набавки: 45111290-7 – Основни радови за прикључке 
(водовод, гас, итд.).  
 

2. Партије:  

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 

РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

ПЛАНОВИ 

3.1. Општи опис радова  
 
Врста, опис и количина радова дати су у техничкој спецификацији са предмером и предрачуном 
радова (поглавље VI тачка 6) који је саставни део понуде. Контрола квалитета извршења 
радова спроводиће се преко одговорног лица кога решењем одређује наручилац.  
Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који је дат кроз 
упутство понуђачима како да сачине понуду и кроз модел уговора.  
Изведени радови по пројекту морају се извести стручно и солидно у складу са предмером и 
предрачуном радова и свим важећим техничким прописима, стандардима и нормативима као и 
прописима техничке заштите на раду. Извођач је дужан да све елементе који се уграђују у 
конструктивне делове прописано анкерује на начин који ће максимално гарантовати њихову 
стабилност.  
У року за подношење понуда понуђач је дужан да се детаљно упозна са техничком 
спецификацијом са предмером и предрачуном радова и затражи сва потребна објашњења за 
евентуалне нејасноће у пројекту, техничкој спецификацији или описима радова, јер се каснији 
изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од 
предвиђеног квалитета радова. 
За сваки уграђени материјал у објекат Извођач радова је дужан да прибави одговарајући атест 
да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору са назнаком да се атест 
односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат.  
Под јединичном ценом подразумева се цена за сав потребан рад, материјал, употреба алата и 
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машина, спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, молерска и друга 
штемовања, пробијање отвора и сл., утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и све 
обавезе и сви остали потребни трошкови да се добра приведу у стање функционалне 
употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом.  
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, 
Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор Наручиоца и самог наручиоца о потреби 
за извођењем вишкова радова. 
Извођач је обавезан да, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и 
мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. 
Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави 
мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од 
дана пријема. 
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се 
закључити анекс уговора. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени 
уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних 
набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
Извођење вишкова радова до 10 % вредности укупно уговорених радова неће утицати на 
продужетак рока завршетка радова. 
 
3.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС_ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  
 
За потребе ефикаснијег грејања објекта Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“ у 
Петровчићу, у Ул.  Д.Вукасовића бр. 5, на к.п.206 КО Петровчић, неопходно је пројектовати и 
изградити: 
унутрашњу гасну инсталацију (УГИ) од планиране МРС на западној фасади школе, тј. зиду 
степеништа, до гасног генератора топлоте, гасни генератор топлоте, и топловодну везу са 
измењивачем и експанзионом посудом на примарном делу, све до постојећег потисног и 
повратног вода на секундарној топловодној мрежисабирника и разделника; одвајање функције 
постојећег котла на лож уља и његово конзервирање за евентуално будуће коришћење; 
УГИ се води од излазне цеви из планиране МРС на зиду степеништа школе, водиће се челична 
цев 48,3x2,9мм, на коју ће се уградити кугласта прирубничка против-пожарна славина (може и 
навојна) ДН40 ПН6. Гасна цев се води до гасног генератора у дужини од око 2м, са три колена 
од 900 , кроз ограду од челичне арматуре.  
Гасовод се изводи од челичних бешавних цеви материјала DX55D према СРПС ЕН 10220 и 
стандардних лукова према СРПС М.Б6.821. 
На фасади предвиђен је гасни генератор топлоте Power box 1001 ЕXТ (самостојећи за спољну 
уградњу), или одговарајући, у орману од нерђајућег челичног лима дебљине 2мм, са термичком 
изолацијом, димензија 1637мм(висина) x 900 x 750 mm, са једним вратима, који се испоручује 
као готов производ. 
Предвиђена је ограда, са две стране гасног генератора наслоњеног уз зид објекта, од мреже 
МАГ Q131, са пет стубова од цеви 2“ анкерисаних у бетон. Димензије ограде су 2,0x1,75м, 
укупне дужине 5,5м. На крајевима стубова завариће се челичне плочице кружног облика, 
дебљине d=2мм како би се спречио улаз атмосферске воде у челични стуб. Челични стубови 
ограде поставиће се на међусобном растојању од 2,00м ( у вом случају стубови на крајевима до 
зида, на ћошку ограде и на капији-укупно 6 ком.). Мрежа се заварује за стубове. Капија ширине 
1м направиће се у раму од кутијастог профила 40x40мм, за који се заварује МАГ Q131. Капија 
има ушке за катанац. Сву арматуру офарбати заштититном фарбом (минизирати) и потом 
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офарбати жутом бојим. Висина ограде је 2,5м као и испоручена МАГ. Терен у оквиру ограде 
остаје постојећи бетонски плато. 
У просторији котланице постоји отвор за спољни шахт на десном бочном зиду гледано од улаза, 
димензије 90x100цм. Овај отвор треба зазидати пуном циглом, и оставити отвор за пролаз 
топловода кроз зид, пречника 25цм. 
Постојећи поклопац шахта (1x1,55м) треба заменити, и обезбедити дихтовање шахта. 
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Цртеж детаљ ограде и капије 
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Цртеж положај ограде 
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3.3. ТЕХНИЧКИ ОПИС_ЕЛЕКТРО РАДОВИ  
 

За потребе снабдевања природним гасом објекта Основне школе О.Ш. 'Д. Вукасовић у 
Петровчићу'', на кат. парцели 206 КО Петровчић, Ул. Душана  Вукасовића  бр. 5, у Петровчићу, 
ГО Сурчин неопходно је извести унутрашњи развод гаса од планиране мерно-регулаионе станице 
(МРС) на фасади објекта, до гасног генератора топлоте (модуларне котларнице), гасни генератор 
палиниран уз објекат, и топловодни развод до постојеће инсталације у котларници, тј. сабирника 
и разделника. 

НАПОЈНИ КАБАЛ 

У постојећој просторији котларнице,  постоји разводни ормар РО са ЕЗ и аутоматским осигурачима 
У истом има места за уградњу још једног аутоматског прекидача, типа  1П, „Б“ или „Ц“,230 В,  од 
10 А, на новопостављену  ДИН шину. 
На новопостављену ДИН шину , поред аутоматског осигурача од 10 А, уградити и прекидач типа ГС 
„0-1“, преко кога се ствара могућност  укључења и искључења гасне котларнице..   

КАБЛОВСКИ РАЗВОД 

Напојни кабал за напајање гасне котларнице је типа ППОО-Y 3 x 2,5мм2 , који се полаже у 
каналице по зиду, од постојећег  разводног ормара РО у простору котларнице, до гасне 
котларнице која је монтирана са вањске стране зида, како је то приказано на графичкој 
документацији. 
При укрштању и паралелном вођењу са другим инсталацијама треба поштовати "Правилник о 
техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона".   Заштита од електичног удара 
Заштита од електричног удара новопројектоване електричне инсталације котларнице се врши 
аутоматским искључењем енергије, у складу са заштитом постојеће инсталације, ТН системом. 
Ефикасност заштите инсталације ће се проверити мерењем. 

 ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 

Поред  гасног генаратора топлоте постоји мерно раставни спој  громобранске инсталације  
(вертикале). Претходно је потребно  да Извођач радова електроинсталације  измери отпор  
постојећег уземљивача и ако установи да је исти ван прописане вредности, дужан је да спроведе  
додатне мере побољшања отпора уземљивача док не буде у прописаним границама. Од постојећег 
МРС положити нову траку ФеЗн 25 x 4мм , делимично у фасаду и делемично по фасади са 
носачима траке до новопројектованог СИП-а постављеног  у простору котларнице.  
Са траком ФеЗн 25x4мм повезати вањску опрему гасног генератора и траку положити да сваког 
стуба ограде у рову дубине 60 цм , као и траку заварити на сваки стуб ограде. Варени спој 
заштитити премазом битулита. 
Изједначење потенцијала опреме кроз коју протиче гас, ће се извести премошћењем вентила и 
прирубничких спојева зупчастим подлошкама (предмет машинског пројекта).  

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

Громобранска инсталација гасног генаратора топлоте није предмет овог пројекта већ је решена у 

склопу заштите од атмосферског пражњења објекта.  
 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
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ОПШТИ УСЛОВИ 
1. Сви радови се морају извести у свему према пројекту и овим условима који су саставни део 
пројекта, као и према прописима који се могу применити на ову врсту инсталација. 
2. Објекат се мора изградити према одобреном пројекту. Уколико се у току градње појави 
оправдна потреба за мањим оступањима од пројекта ,Извођач је дужан да за свако такво 
оступање прибави писмену сагласност надзорног органа Инвеститора, који ће по потреби 
упознати и пројектанта са изменом и тражити његову сагласност. 
За одобрење већих оступања од одобреног пројекта која задиру у суштину техничког решења 
надлежан је пројектант који је овај пројекат израдио. За одобравање већих оступања од 
одобреног пројекта која битно мењају план и предрачун или битно задиру у уговорене обавезе 
Извођача радова,надлежан ја Инвеститор.  
3. Радови на објекту могу почети тек по прибављању одорбрења за градњу од надлежног 
органа, по обезбеђивању средстава рада, транспорта, заштите, и по пријави градилишта органу 
који је одобрио градњу.  
4. Пре отварања градилишта руководилац радова је дужан да заједно са надзорним органом 
Инвеститора провери усаглашеност пројекта са ситуацијом на терену.  
5. Уграђени материјал мора одговарати у свему према важећим прописима, техничким условима 
и стандардима. По доношењу материја на градилиште руководилац радова је дужан да 
материјал прегледа и његово стање констатује у грађевинском дневнику. Ако извођач употреби 
материјал за који се касније утврди да не одговара, на захтев надзорног органа ,мора се такав 
материјал уклонити и уградити други који одговара прописима.  
6. Поред материјала и рад мора бити солидан. Све што би се у току рада и касније показало 
несолидно, Извођач је дужан да надокнади о свом трошку.  
7. Код извођења радова има се водити рачуна о кординацији радова са осталим извођачима, 
као и да се што мање оштећују већ изведене, односно постојеће инсталације. 
Све одпатке и смеће које се јави при извођењу радова Извођач је дужан да однесе са 
градилишта. Место одношења одпадака одређује Инвеститор. 
8. Укључивање у постојеће уређаје и инсталације, као и бушење и штемовање армирано-
бетонских конструкција имају се вршити само уз писмену сагласност надзорног органа.  
9. Руководилац радова је дужан да свакодневно води грађевински дневник и грађевинску књигу 
и да отвори инспецијску књигу.  
10. По завршетку свих радова Извођеч мора извршити пробу инсталација према постојећим 
прописима. Добијени резултати мерењем, морају одговарати прописима. 
Уколико се инсталација приликом испитивања покаже неисправна Извођач је дужан да је 
доведе у исправно стање о свом трошку. 
11. Преузимање инсталација од Извођача може се извршити тек после завршетка свих радова и 
испитивања исправности инсталација.
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Након завршетка, извођачка организација је обавезна да направи мерне протоколе и 
техничку документацију изведеног стања које у оргиналу предаје Инвеститору. 
12. Инвеститор је дужан да у уговору са извођачем радова одреди период гарантног рока 
за ову инсталацију.Гарантни рок не сме бити краћи од годину дана , а рачуна се од дана 
пријема свих инсталација од стране корисника. У овом року, Извођач је дужан да све 
кварове и недостатке инсталације, које произлазе као последица несолидног рада или 
лошег квалитета употребљеног материјала, одклони без права на надокнаду или 
одлагање. 
5.1. Изједначавање потенцијала у објекту постиче се галванским повезивањем 
водоводних и других металних инсталација и осталих металних делова међусобно и са 
уземљивачем објекта, чиме се онемогућава појава високих потенцијалних разлика и 
напона додира за случај пробоја изолације у електричној инсталацији.  
5.2. Мере изједначавања потенцијала треба дословно спроводити, како код нових тако и 
код постојећих објеката. Ради боље прегледности и могућности контроле и мерења, треба 
изједначавање потенцијала извести преко посебне сабирнице за изједначавање 
потенцијала.  
5.3. Изузетак је громобран, чије хватаљке треба директно везати преко одвода на 
уземљивач.  
5.4. На сабирницу за изједначавање потенцијала треба прикључити следеће елементе:  
 
- високонапонско заштитно уземљење (ако у згради постоји ТС);  
 
- погонско уземљење (уземљење звездишта нисконапонске стране трансформатора);   
- уземљивач у темељу;   
- водовод иза водомера;   
- вертикалну канализацију ако је изведена од челичних цеви;   
- цеви за централно грејање;  
 
- цеви гасовода ако је на кућном гасном прикључку уграђен изолован комад;   
- уземљивач ТВ антенског уређаја;   
- уземљивач телефонског уређаја;   
- уземљивач кућних телефона и сигнализације;   
- уземљивач за каде и бојлере;   
- громобрански уземљивач.  
 
5.5. шина (сабирница) за изједначење потенцијала мора да има највише 10 прикључака 
за одговарајуће проводнике од 10мм2.  
 
5.6. Веза уземљивача у темељу и шине за изједначење потенцијала мора да буде тако 
изведена да не моче лако да се одвоји и да се на том месту врши мерање величине 
отпорности уземљивача у темељу. То представља мерни спој. Сваки прикључени 
проводник мора да буде означен, који део инсталације у објекту штити.  
 
5.7. Сви спојеви појединих инсталација према шини за изједначење потенцијала   
изводе се кабловима П-Y 16мм2 само се спој са темељним уземљивачем изводи 
поцинкованом траком ФеЗн 25x4мм2. Нулти заштитни проводници морају да имају већи 
пресек и то 16-50мм2, односно 6-16 мм2.  
 
Код извођења темељног уземљивача, у пракси, је препоручљиво да се врши међусобно 
повезивање појединачних објеката јер се тиме добија мања отпорност уземљивача.  По  
завршетку радова Извођач ће предати
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Инвеститору два примерка коначног изведеног стања (унето црвеним тушем у одобрену 
документацију), као и атесте за сву уграђену опрему. извршити мерење отпора 
громобранског уземљења који сме да износи максимално 20Ω. 
 
5.9. Ако је у електричној инсталацији објеката са кабловским прикључком као заштита 
од опасног напона додира примењен ТН-Ц-С систем, тада се прикључак заштитног 
проводника на сабирницу за изједначавање потенцијала треба извести са посебне 
вишеструке заштитне спојнице. Тако остварена веза између заштитног вода и нултог 
вода треба да буде њихова једина веза у електричној инсталацији до потрошача. Да би 
заштита била ефикасна, отпор уземљивача мора бити мањи од 2Ω. О установљеном 
стању направити записник у који унети и измерену вредност. Записник потписује 
извођач и овлашћени представник инвеститора.  
 
5.10. Бакарни проводници се не смеју непосредно везивати за челичне цеви разних 
инсталација, већ треба користити посебне обујмице којима се обезбеђује галвански спој. 
Спојеве треба заштитити од корозије.  
 
5.11. Водови за изједначење потенцијала морају бити обелечени чуто-зеленом бојом.  
 
5.12. Једним водом за изједначавање потенцијала моче се повезати више металних 
маса.  
 
5.13. Сабирнице за изједначавање потенцијала се изводи, по правилу, од   
пљоснатог бакра пресека 30x5 мм2 дучине према потреби у зависности од броја 
прикључака.  
 
5.14. Сабирница за изједначавање потенцијала се поставља на приступачном месту.  
 
5.15. Сви прикључци на сабирницу за изједначавање потенцијала треба да су 
обелечени да би се знало са којим делом инсталације су у вези.  
 
5.16. Изједначавање потенцијала ја успешно изведено ако се мерењем отпорности 
између заштитног контакта електричне инсталације и металних делова других 
инсталација добије вредност мања од 2Ω, у ма којој просторији објекта. За веће објекте 
довољно је извршити мерење у просторијама које су најудаљеније од места где је 
извршенно галванско повезивање.   
При мерењу отпорности У/И методом напон не сме да пређе 65В, при чему струја 
мерења мора бити већа од 5А.  
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ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ, МЕРЕЊА И АТЕСТИ 
 
6.1.  Као завршетак монтачних радова сматра се када Извођач поднесе Надзорном органу 
писмени извештај о завршетку уговорених радова и овај то писмено потврди у грађевинском 
дневнику, односно затрачи од Инвеститора писмено да се образује Комисија за технички 
пријем.  
 
6.2.  Пре подношења захтева надлечном органу за извршење техничог пријема објекта и 
добијање одобрења за пуштање у рад, Инвеститор одређује стручна лица који ће извршити 
интерни технички преглед извршених радова према пројекту. О интерном техничком 
прегледу сачињава се извештај.  
 
6.3.  За технички пријем Извођач, одн. Инвеститор, дучан је комплетирати следећу 
документацију: одобрење за градњу објекта, укључујући сагласности надлечних установа 
(електроенергетска, ПТТ, водопривредна…), комплетну инвестиционо техничку 
документацију, електропројекте са унешеним допунама и изменама које су настале у току 
градње објекта, оцену овлашћене стручне установе да су при пројектовању примењене 
прописане мере и нормативи заштите на раду, атестну документацију употребљеног 
материјала и опреме, дневник рада, протокол о испитивању громобранске инсталације и 
уземљења објекта, упуства са шемама инсталација за пуштање у рад.  
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6.4. Преглед и испитивање нових, односно реконструисаних електричних и громобранских 
инсталација, врши предузеће са вачећим овлашћењем.  
 
6.5. Преглед се врши на основу Правилника о поступку прегледа и испитивања радне средине, 
опасних материја, оруђа за рад, инсталација и средстава и опреме личне заштите (Случбени лист 
СФРЈ 53/88, 54/88, и Случбени лист СРЈ 28/95, 1/96).  
 
6.6. У циљу провере ефикасности мера за сузбијање опасности од превисоког напона додира 
потребно је по завршетку радова извршити следећа мерења:   
✓ мерење отпора петље карактеристичних потрошача;  
 
✓ мерење отпора уземљења здрученог уземљивача;  
 
✓ провера реаговања заштитног уређаја диференцијалне струје, ако постоји  
 
✓ испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника главног и додатног 

изједначења потенцијала;  
 
✓ мерење отпорности изолације електроинсталације;  
 
✓ провера функционалности.  
 
6.6. Након обављених мерења извршити анализу и ако се покаче да су резултати ван 
прописаних, предузети допунске мере за исправку истих у договору и уз сагласност пројектанта.  
 
6.7. Комисија за технички пријем дучна је прегледати сву напред наведену документацију, као и 
комплетно изграђен објекат. По завшеном раду комисија даје мишљење да ли је објекат изведен 
по пројекту, да ли се објекат моче пустити у рад и под којим условима. Након добијања употребне 
дозволе од надлечног органа, објекат се моче пустити у рад. Гарантни рок за квалитет монтачних 
радова је рок предвиђен законским прописима, уколико у уговору није другачије одређено. За 
уграђену опрему вачи гаранција произвођача.  
 
6.8. Уколико пуштање у рад објекта, након добијања употребне дозволе, буде одлочено после 
уговореног временског периода, мора се образовати интерна стручна комисија за технички пријем, 
извршити поновни преглед објекта, укључујући и поновно испитивање инсталација и уређаја. О 
овом прегледу комисија сачињава записник и даје мишљење о стању објекта за пуштање у погон. 
Недостаци по налазу морају се отклонити пре пуштања објекта у погон.  
 
6.10. После пуштања објекта у рад треба вршити најмање два пута годишње периодични преглед 
свих уређаја. Преглед врши стручна комисија коју формира надлечни руководилац. Периодични 
преглед обухвата проверу исправности свих уређаја. О извршеном прегледу постројења и уређаја 
стручна комисија подноси писмени извештај о стању објекта и даје предлог за отклањање 
недостатака. 
 
6.11. Постројења и уређаји морају имати дневник рада у који се уписују, у одређеним временским 
размацима (једном месечно), сви потребни подаци из којих се лако моче видети нормалан рад 
постројења као и одступање од прописаних услова рада. 
 
 
МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ УРЕЂАЈА У РАД 
 
 
1. Пре пуштања уређаја у рад, сви разводни ормари морају бити  уземљени. 
 
Вредност отпора уземљења мора се измерити и приложити у документацију за технички пријем. 
 
2. Извршити повезивање каблова у свему према овом пројекту и документацији произвођача 
опреме- без укључивања уређаја. 
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Електро цртеж једнополна шема 
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Електро цртеж основа котларнице 
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3.4. ТЕХНИЧКИ ОПИС_МАШИНСКИ РАДОВИ 
  
За потребе ефикаснијег грејања објекта Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“ у Петровчићу, у 
Ул. Д. Вукасовића бр. 5, на к.п. 206 КО Петровчић, неопходно је пројектовати и изградити: 
 

• унутрашњу гасну инсталацију (УГИ) од планиране МРС на западној фасади школе, тј. зиду 
степеништа, до гасног генератора топлоте,  

• гасни генератор топлоте, и топловодну везу са измењивачем и експанзионом посудом на 
примарном делу, све до постојећег потисног и повратног вода на секундарној топловодној 
мрежи сабирника и разделника;  

• одвајање функције постојећег котла на лож уља и његово конзервирање за евентуално 
будуће коришћење;  

 
УГИ се води од излазне цеви из планиране МРС на зиду степеништа школе, водиће се челична цев 
48,3x2,9мм, на коју ће се уградити кугласта прирубничка против-пожарна славина (може и навојна) 
DN40 PN6. Гасна цев се води до гасног генератора у дужини од око 2м, са три колена од 900, кроз 
ограду од челичне арматуре.  
Гасовод се изводи од челичних бешавних цеви материјала DX55D према СРПС ЕН 10220 и 
стандардних лукова према СРПС М.Б6.821. 

• На фасади предвиђен је гасни генератор топлоте Power box 1001 ЕXТ (самостојећи за 
спољну уградњу, или одговарајући, у орману од нерђајућег челичног лима дебљине 2мм, са 
термичком изолацијом, димензија 1637мм (висина)x900x750 мм, са једним вратима, који се 
испоручује као готов производ.  

 
Испоручена опрема треба да задовољи захтеве у следећем: 
 
• Номинални топлотни капацитет за наведене температурне режиме,  
• Степен искоришћења за ражиме 80/600C и 50/300C,  
• Максимална температура димних гасова.  

 
Предвиђена је уградња једног кондензациона котла (113,4 KW), прикључен на колектор дима 
пречника 50мм.  
 
Провером постојеће топловодне инсталације и грејних тела у објекту школе, установљен је капацитет 
од 98 KW у режиму 90/700 C, то је укупни потребни капацитет који ће задовољити све потребе 113,4 
KW у режиму 800 Ц/600C.  
Радни притисак у гасоводу је 17-30 mbar. Генератор се налази на фасади котларнице школе, на 
западу, ослоњен на носач (решеткасти носач од кутијастих профила U-50) постављен на постојећи 
бетонски плато.  
 
Радне карактеристике гасног генератора топлоте снаге 113,4 KW на температурном режиму 
80/60°C, односно око 124,9 KW у режиму кондензације 50/30°C намењеног за спољну монтажу и рад 
на природни гас, модуларног типа који се састоји од 2 модуларно повезана кондезациона котла, или 
једног, са прикључцима DN 125 са водене стране, односно ДН 80 са стране гасне инсталације. 
Модули су опремљени измењивачем од спирално умотане ребрасте биметал-не цеви, која са водене 
стране има бакарну цев, а са стране димних гасова цев од нерђајућег челика. Генератор топлоте се 
испоручује са примарним пумпама и сабирницима који су саставни део уређаја, са сондама спољне 
температуре воде у поврату и потису сваког котла појединачно и полаза после хидрауличне 
скретнице или измењивача.  
 
Важна особина генератора топлоте:  
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а) Уколико један од горионика због квара оде у блокаду остали настављају рад са повећаном снагом 
да би надокнадили искакање онога који је у квару  
б) Уколико мастер плоча због квара искочи из функције, додавањем 24V цела батерија наставља са 
радом на фиксној температури 70°C. На тај начин је обезбеђена максимална сигурност обезбеђења 
топлотне енергије и у случају ових кварова. Оплата генератора је израђена од нерђајућег челика и 
топлотно изолована са унутрашње стране. Термички су изоловани и колектори полазне и повратне 
воде.  
 
Генератор ће бити у огради од челичне арматуре димензија 2м са чеоне стране, и 1,75м са бочних 
странастране ка МРС. Према степеништу већ постоји ограда, и неће се посебно уграђивати.  
 
Топловодни развод DN50 (потисни и повратни) из гасног генератора се воде у термоизолацији 
дебљине 50мм, кроз постојећи шахт, на доле, и кроз зид, који ће бити зазидан. На излазу из 
генератора топловоди се редукују са стандардног излаза DN125 на DN50. У највишој тачки топловода 
на примарној страни, уградиће се одзрачни суд D=153мм, L=300мм, са преливном цеви и славином Р 
1/2".  
 
Топловоди се воде кроз зид у просторију котларнице, на висини од око 1,5м. 
 
У просторији котларнице у близини котлова, предвиђена је уградња плочастог измењивача топлоте 
"Беретта" или слично, СП 04А - 19Н, са прикључцима ДН50, са 19 плоча, са славином за пуњење и 
пражњење са прикључком за гумено црево. Карактеристике измењивача: DN 65, Q=113,4 KW, темп. 
режим 80/60°C, Т секундарног круга 70/500C.  
 
Примарни потисни вод улази у горњи десни прикључак, излазни повратни вод је доњи десни. 
Непосредно испред измењивача топлоте уградиће се лоптасте славине DN50 PN6, које одвајају 
примарни круг од секундарног. Између славина и измењивача прикључиће се сигурносне цеви (R 1“ и 
R 3/4“) за затворени експанзиони суд („Елби“ или сл. V=24 лит, D=360мм, Х=300мм).  
 
Цео примарни део (котлови у генератору, топловоди и измењивач топлоте, пуне се гликолом као 
заштита од смрзавања).  
 
Из измењивача топлоте потисни и повратни вод DN50, се воде до постојећег потисног и повратног 
вода, са којима се повезују, тако да веза између постојећег потиса и поврата, остаје ван функције. 
Уграђује се одговарајућа блинда, и на тај начин се посотјећи систем оставља у резерви. 
Новопројектовани потис и поврат се преко постојећег потиса и поврата укључује у систем грејања 
(не постоји сабирник и разделник).  
 
Између славина DN50 PN6 на секундарној страни испред измењивача, и измењивача, прикључиће се 
сигурносне цеви ( R6/4“ и R5/4“), које се воде до постојећих сигурносних цеви, које ће се блиндирати 
иза места прикључења. Постојећи експанзиони суд је уз таваницу.  
 
На постојећој потисној страни, неопходна је замена циркулационе пумпе ( уграђује се нова WИЛО 
Тop-S 50/10, ДН50 ПН6/10, прикључак 3-400V, ел. eнергије 1,73А, снаге 450W. 
 
Постојећа инсталација у котларници  
Котао на лож уље („Белтерм Б-12“), остаје као резервни и предвиђено је механичко и хемијско 
чишћење димоводне стране, хемијско чишћење водене стране, и конзервирање димоводне стране.  
 
Уграђене блинде које одвајау котао од потисног и повратног вода, и од експанзионе посуде, 
омогућавају брзо враћање котла у функцију 
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Технички услови за машинске радове 
 
Унутрашње гасне инсталације могу изводити само регистрована предузећа за ову врсту делатности, 
односно она која поседују одговарајућу квалификациону структуру особља за рад на гасним 
инсталацијама.  
За постављање унутрашњих гасних инсталација користе се челичне бешавне цеви према СРПС 
Ц.Б5.021, СРПС Ц.Б5.023 и СРПС Ц.Б5.225 од Ч.1212 или бакарне цеви према СРПС Ц.Д5.502 са 
прописаном најмањом дебљином зида цеви.  
Фазонски комади морају да буду најмање истог квалитета као и цеви које се тим комадима спајају. 
Спајање бакарних цеви врши се искључиво тврдим лемљењем и заваривањем.  
За унутрашње гасне инсталације користе се гасне славине које поседују доказ о квалитету, који је 
утврђен одговарајућим југословенским стандардом.  
Унутрашњи гасовод мора да буде израђен на начин којим се обезбеђује да мало аксијално померање 
кућног прикључка на изазове механичко оштећење унутрашњег гасовода или се одрази на његову 
непропусност.  
Унутрашњи гасоводи постављају се изнад водоводних цеви и то хоризонтално и вертикално у односу 
на зидове и плафоне, не смеју бити причвршћени на друге инсталације, нити могу да буду ослонац 
другим инсталацијама. При пролазу хоризонталног и вертикалног гасовода кроз зидове и плафоне 
уграђују се заштитне цеви (чауре) које сваке стране излазе изван зида по 5 цм. Заштитне цеви 
морају бити уграђене од материјала отпорног према корозији или заштићене од корозије. На местима 
где није прикључен гасни апарат, прикључни вод мора бити непропусно затворен металним 
чеповима.  
Гасни апарати морају имати доказ о квалитету и не могу се користити за намене за које нису 
конструисани, односно произведени. Гасни апарати се постављају у складу са прописима и 
упутствимса произвођача.  
Продукти сагоревања се одводе у складу са прописима и техничком документацијом. Унутрашња 
гасна инсталација се проверава претходним и главни испитивањем. Претходно испитивање је 
испитивање чврстоће и односи се на новопостављену  
инсталацију без арматуре. За време испитивања сви отвори морају да буду непропусно затворени 
металним чеповима. Претходно испитивање може да се врши и на инсталацији са уграђеном 
арматуром ако је називни притисак арматуре најмање једнак испитном притиску. Претходно 
испитивање се врши при испитном притиску од 1 бар, ваздухом или инертним гасом. Притисак не сме 
да се мења за време од најмање 10 мин.  
Главно испитивање је испитивање непропусности и односи се на инсталацију са арматуром без 
апарата, регулационих и сигурносних елементата. Главним испитивањем може да буде обухваћено и 
мерило запремине гаса. Главно испитивање се врши при испитном притиску од 110 мбара, ваздухом 
или инертним гасом. Након изједначавања температуре, испитни притисак не сме да се смањи за 
време од најмање 10 мин. Мерни инструмент мора да буде такве тачности да се може очитати пад 
притиска од 0,1 бар.  
Сва опрема која се уграђује, као и материјал који се користи, морају поседовати одговарајуће атесте 
произвођача и бити наменски предвиђени за припродни гас.  
Пуштање у рад гасне инсталације и гасних апарата као и периодичне прегледе и хитне интервенције 
раде одговарајуће стручне службе дистрибутера природног гаса. 
 
ПОСТАВЉАЊЕ ГАСНИХ АПАРАТА И ПРОВЕТРАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА 
  
Гасни апарати се према начину одвођења продуката сагоревања и начину довођења ваздуха 
потребног за сагоревање, деле на:  
 гасне апарате врсте А – то су апарати код којих се продукти сагоревања не одводе 
димоводним уређајем – димњаком, и ту спадају штедњаци, решои, пећнице, роштиљи и сл.,  
 

 гасне апарате врсте Б – то су апарати чија ложишта зависе од ваздуха из просторије. У ову 
групу апарата спадају камини, проточни бојлери, гасне пећи, акумулациони бојлери, котлови и сл.,  
 

 гасне апарате врсте Ц – то су апарати чија ложишта не зависе од ваздуха из просторије и 
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ту спадају фасадне пећи, фасадни проточни бојлери и сл.   

Постављање гасних апарата врсте А може да се врши ако ако се продукти сагоревања  
одводе из просторије сигурном изменом ваздуха.  
Кућни гасни апарати за кување могу да се постављају у просторије које имају најмање један спољни 
прозор или врата која се отварају. Запремина просторије мора бити већа од 10 м3 
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Машински цртеж микролокација 
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Машински цртеж основне котларнице 
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Машински цртеж положај генератора 
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Адреса извођења радова: објекат школе у Петровчићу, Основна школа „Душан Вукасовић 
Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен. 
 
Рок за извођење радова: Не дужи од 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао. 
 
Употребна дозвола: Обавеза извођача радова је да, у сарадњи са наручиоцем, пројектантом и 
другим институцијама, у законском року прибави Употребну дозволу, за радове који су 
предмет јавне набавке. 
 
Наручилац ће омогућити потенцијалним понуђачима обилазак локације где треба да 
се изведу радови који су предмет набавке. Особа за контакт у вези обиласка локације: 
Душко Недељковић, директор, телефон: 011/8438-217. 
 
 
 
 
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 у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 
 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

1) У погледу финансијског капацитета услов је:  
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❖ да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих годину дана, а рок се 

рачуна од дана објављивања позива за подношење понуда.  

 

2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године од дана 

објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове који су 

предмет јавне набавке, укупне збирне вредности, за наведени период, у износу од минимум 

3.000.000,00 динара.  

 

3) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским капацитетом, 

односно да понуђач на дан подношења понуда има у радном односу или ван радног односа 

минимум 10 (десет) лица, од тога:   

❖ минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 400 - Одговорни 

извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или 

410 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на 

објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 – Одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње.  

❖ минимум једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 – Одговорни 

извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике;  

❖ минимум једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 – Одговорни 

извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона; термотехнике, 

термоенергетике, процесне и гасне технике;  

❖ грађевински радник - мајстор различите специјалности за извршење предметних радова 

(заваривачи – са одговарајућим сертификатима, монтери, електричари, фарбари, зидари, ...) - 7 

За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног ангажовања мора да покрива 
период за који се уговара предметна јавна набавка.     

 
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. тачке од 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. тачке од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно.  
 

 

 

 

 

 

 

 



   26  
Јавна набавка радова – радови на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању котлова, 
уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим инсталацијама – ЈН бр. 

1.3.2/20 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

2.1.  Понуђач испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона доказује на следећи начин: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона –  
 
Доказ: 
  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда). 
 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – 
 
 Доказ: 
 
 Правна лица: 
 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 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 2 (два) месеца пре отварања понуда.  

 

3)       Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – 
 
 Доказ: 
 
Уверење Пореске управе министарства финасија 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. 
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Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 

 

Напомена: 
 
❖ Уместо доказа из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона понуђач може да достави потписану и 

оверену Изјаву – Образац X. 

 

4)      Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

 

Доказ: потписан и оверен Образац XI. 

 

Докази од 1 до 4 се достављају у неовереним копијама с тим да наручилац, може пре доношења 

одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за 

јавну набавку оцењена као најповољнија, тражити на увид оригинале или оверене копије. 

 

У складу са чланом 78. став 5. Закона, понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води 

Агенција за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници АПР-а, није дужан 

да достави доказе из члана 75 став 1. тачке од 1 до 4 ако приложи копију извода из наведеног 

регистра или јасно у понуди назначи да је регистрован у Регистру АПР-а. 

 

2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) У погледу финансијског капацитета услов је:  

❖ да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих годину дана, а рок се 

рачуна од дана објављивања позива за подношење понуда.  

       Доказ:  

❖ Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта Народне банке Србије 
са адресе http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html - под називом Претраживање дужника у 
принудној наплати где се добија податак о ликвидности у последње три године.  

 

 

2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године од дана 

објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове који су 

предмет јавне набавке, укупне збирне вредности, за наведени период, у износу од минимум 

3.000.000,00 динара.  

 

 

 

http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html
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Доказ:  

 

❖ Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII). 

 

3) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским капацитетом, 

односно да понуђач на дан подношења понуда  има  у радном односу или ван радног односа 

минимум 10 (десет) лица, од тога:   

❖ минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 400 - Одговорни извођач 

радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или 410 – 

Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на 

објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 – Одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње.  

❖ минимум једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 – Одговорни извођач 

радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике;  

❖ минимум једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 – Одговорни 

извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона; термотехнике, 

термоенергетике, процесне и гасне технике;  

❖ грађевински радник - мајстор различите специјалности за извршење предметних радова 

(заваривачи – са одговарајућим сертификатима, монтери, електричари, фарбари, зидари, ...) - 7 

За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног ангажовања мора да покрива 
период за који се уговара предметна јавна набавка.     
                                                                                                                                                                    

 Доказ:  

 

- копија лиценце 400 или 410 или 411; 

- копија лиценце 430; 

- копија лиценце 450; 

- Изјава о кадровском капацитету (образац XIV). 

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

надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе који су то докази и да наведе 

интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може 

приступити траженом доказу. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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Напомена:  
 
❖ Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача да 

доставe на увид оригинале или оверене копије свих или појединих доказа о 
испуњености услова. 

 
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. 
 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, име, презиме и телефон 

особе за контакт. Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни печат и број 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: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 
11279 Бечмен: ,,Понуда за јавну набавку радова - радови на унутрашњој гасној 
инсталацији, конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и 
повезивању са постојећим инсталацијама“, ЈН бр. 1.3.2/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.06.2020. 
године до 10.30 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 09.06.2020. године у 11.00 часова у просторијама 
Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен. Отварање 
понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени 
представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом 
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овлашћења комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у 
поступку отварања понуда. 
 
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 време 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 мора да садржи: 

1. Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача (поглавље 
VI); 
 
2. Попуњен и потписан Образац –предмер и предрачун радова и образац структуре цене са 
упутством како да се попуни (поглавље VI – 6); 
 
3. Модел уговора, попуњен и потписан од стране овлашћеног лица чиме понуђач потврђује 
да прихвата услове из модела уговора (поглавље VII); 
 
4. Попуњен и потписан образац трошкова припреме понуде - није обавезан (поглавље 
VIII); 
 
5. Образац изјаве о независној понуди попуњен и потписан од стране овлашћеног лица 
(поглавље IX); 
 
6. Изјаву понуђача из поглавља X, попуњена, потписана од стране овлашћеног лица  
о испуњавању услова из члана 75. став 1 тачке 1) – 4) Закона (и изјаву подизвођача уколико 
их има ) или доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона (уколико понуђач 
не достави Изјаву); 

 
7. Изјаву понуђача из поглавља XI, попуњена и потписана од стране овлашћеног лица о 
испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама; 
 
8. Попуњен и потписан Образац изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења 
(поглавље XII); 
 
9. Доказ о испуњености додатних услова:  
❖ Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта Народне банке 
Србије са адресе http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html - под називом Претраживање 
дужника у принудној наплати где се добија податак о ликвидности у последње три године. 
 
10. Доказ о испуњености додатних услова:  

❖ Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII). 

 

11. Доказ о испуњености додатних услова:  

❖ копија лиценце 400 или 410 или 411; 

❖ копија лиценце 430; 
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❖ копија лиценце 450; 

❖ Изјава о кадровском капацитету (Образац XIV). 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 
Закона), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији 
(изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно члану 81. Закона. 

3. ПАРТИЈЕ:  

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Душан 

Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова – радови на унутрашњој гасној инсталацији, 

конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са 

постојећим инсталацијама, ЈН бр. 1.3.2/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова – радови на унутрашњој гасној инсталацији, 

конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са 

постојећим инсталацијама, ЈН бр. 1.3.2/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова – радови на унутрашњој гасној инсталацији, 

конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са 

постојећим инсталацијама, ЈН бр. 1.3.2/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – радови на унутрашњој гасној 

инсталацији, конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и 

повезивању са постојећим инсталацијама, ЈН бр. 1.3.2/20 - НЕ ОТВАРАТИ”   
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 

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. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. од 1) до 2) Закона и то податке о:  

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

❖ опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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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. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

Наручилац ће извршити плаћање у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема привремених 

и окончане ситуације ситуације, коју Извођач испоставља наручиоцу и потписивања записника о 

примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена. 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

9.2. Захтев у погледу рока извођења радова 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана, од дана увођења 
у посао. Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.  
 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања 
понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

9.4. Захтев у погледу гарантног рока 

 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана 

примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. За 

уграђене материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, 

који тече од дана извршене примопредаје радова. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена у понуди исказује се у динарима  са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и 

зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале. 
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Цена је фиксна и не може се повећавати. 

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

92. Закона. 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 

СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

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

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству заштите животне средине. 

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

запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

❖ Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом 

потписивања уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко 

сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста 

има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене 

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

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

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора 

бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне 

банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

  
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за 

који ће бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у 

случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

  
Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 

 

 
 
❖ Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом 

потписивања уговора достави и бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у 
гарантном року, на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста 
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има важност трајања 5  дана дуже од гарантног рока. Меница мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења  
Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена 
од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
 
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да 
понуђач на писани позив наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака на изведеним 
радовима, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, односно не 
усклади квалитет изведених радова са захтевима наручиоца. Поднета меница не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива 
на први позив наручиоца. 
 
Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 

 

Напомена:  
 

❖ Уколико изабрани понуђач не достави тражене менице приликом потписивања уговора, 
сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, те ће наручилац у складу са 
чланом 113. став 3. Закона закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је 

као такве у складу са законом  понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би 

значила поведу поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена 

заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку 

„ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део 

мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака 

„ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведни 

начин. 

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. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

школа „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, електронске поште на 

e-mail: office@kgbnabavke.rs или факсом на број 011/3470-519, тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре 

mailto:office@kgbnabavke.rs
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истека рока за подношење понуде, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08.00 – 

15.00 часова.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.2/20”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење 

о продужењу рока за подношење понуда.  

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

конкурсну документацију.  

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

дозвољено.  

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

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

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

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 

рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

као неприхватљиву.  

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1)  поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
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2)  учинио повреду конкуренције;  
3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор 
о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   
4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

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

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 

за подношењe понуда. Доказ може бити: 

 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза;   
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;   
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором;   
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама.  
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

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

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

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

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова, а ако су им и ти 

елементи исти најповољнија понуда биће изабрана жребањем. Наручилац ће писано обавестити 

све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 

називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 

папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде 

на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

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

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

20. 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. 

21. 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 и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 

наручиоца противно одредбама Закона.  

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

комисији за заштиту права. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 

поштом на е-маил: osbecmendiogen@gmail.com, факсом на број 011/3470-519 или 

препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Основна школа „Душан Вукасовић 

Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, радним данима (понедељак – петак) у времену од 

08.00 – 15.00 часова.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 

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

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 

најкасније у року од 2 (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 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

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

подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

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 5 (пет) дана од 

дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

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

пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. ове тачке, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока.  
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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 наручиоцу у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама чл. 150. Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца; 

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из чл. 156. Зaкона;  

7) потпис подносиоца. 

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

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу чл. 151. ст. 1. тач. 6) Закона, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

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

податак  

        да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум  

        извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из чл. 156. Закона чија се уплата врши - 60.000,00 динара; 

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

        заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен; јавна 

набавка  број 1.3.2; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

         уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или  
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

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

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

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

социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

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

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и другим 

прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор најкасније у 

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

149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   41  
Јавна набавка радова – радови на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању котлова, 
уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим инсталацијама – ЈН бр. 

1.3.2/20 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од ________________за јавну набавку радова – радови 

на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и 

повезивању са постојећим инсталацијама, ЈН бр. 1.3.2/20, за потребе Основне школе „Душан 

Вукасовић Диоген” из Бечмена.  

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (мејл):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена:  

❖ Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача. 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) 

 

Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 2) 

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: РАДОВИ – РАДОВИ НА УНУТРАШЊОЈ ГАСНОЈ 

ИНСТАЛАЦИЈИ, КОНЗЕРВИРАЊУ КОТЛОВА, УГРАДЊИ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА ТОПЛОТЕ И 

ПОВЕЗИВАЊУ СА ПОСТОЈЕЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈН бр. 1.3.2/20 

 

Предмет набавке: 

Радови на унутрашњој гасној 

инсталацији, конзервирању котлова, 

уградњи гасног генератора топлоте 

и повезивању са постојећим 

инсталацијама 

Укупна цена без ПДВ-а (дин.):   

Укупна цена са ПДВ-ом (дин.):  

 

Рок и начин плаћања: 

 

У року до 45 (четрдесетпет) дана од дана 

пријема привремених и окончане 

ситуације ситуације, које Извођач 

испоставља наручиоцу и потписивања 

записника о примопредаји радова, на 

основу изведених количина уговорених 

радова и уговорених цена. 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 

дана): 
 

Гарантни рок за изведене радове (не може 

бити краћи од 2 године од дана примопредаје 

радова): 

 

Рок за извођење радова (не може бити дужи 

од 30 дана од дана увођења у посао): 
 

Адреса извођења радова: 

објекат школе у Петровчићу, 

Основна школа „Душан Вукасовић 

Диоген“                 

11. октобра 36, 11279 Бечмен 

 

Датум                                                      Понуђач 

          ___________________                                      ___________________ 
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Напомене:  

❖ Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

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

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 

понуде. 
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6) Образац –предмер и предрачун радова и образац структуре цене са упутством како да се попуни 
 

❖ У образац структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке, јединицу мере (колона 3) и 
количину (колона 4), уписују се основни елементи понуђене цене, за сваку описану врсту радова, посебно исказану за 
материјал, рад и укупно, и то: понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а (колоне 5-7), укупан износ понуђене цене без ПДВ-а 
(колоне 8-10), укупан износ ПДВ-а и укупно понуђена цена са ПДВ-ом - номинално и словима. 

 
 

 
 

Р.Б.  
Опис радова 

Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Јединична цена (без ПДВ-а) Укупна цена (без ПДВ-а) 

Мате-
ријал 

Рад 
Свега по 
јед. мере 

(5+6) 

Мате-
ријал 
(4x5) 

Рад 
(4x6) 

СВЕГА 
мат.+рад 

(8+9) 

1      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

I -    МАШИНСКИ РАДОВИ И ОПРЕМА  

1. 

Набавка и уградња прирубничке 

кугласте славине (кратке) са пуним 

отвором према SRPS.C5.036:                  

DN40 PN16 ком 1 

      

2. 

Набавка и уградња прирубнице са грлом за 

заваривање према SRPS 7005-1:                        

tip 11 

DN40  PN6 

ком 2 
      

3. 

Набавка и уградња прирубничког споја са 

премошћењем:  

DN40 PN6 
ком 2       

4. 

Набавка и уградња челичне бешавне цеви  

по SRPS EN 10220; материјал DX55D 

F48,3 x 2,9 м 

 

2.0 
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  5. 

Набавка и уградња цевни лук, 90st., 

R=1,5D; SRPS M.B6.821; материјал DX55D 

F48,3 x 2,9 ком 2 
      

  6. 

Концентрични редуцири према 

SRPS ISO 3419: 

F48,3/88,9mm ком 1 

      

  7. 

Испитивање инсталације на непропусност 

и пуштање у рад, ситан потрошни 

материјал, фарбање инсталације 

основном и заштитном бојом. кпл 1 

      

  8. 

Чишћење постојећег котла на лож уље 

"Белтерм" Б-12, снаге 110 kW. Механичко 

и хемијско чишћење димоводне стране, 

хемијско чишћење водене стране, 

конзервација димоводног дела. кпл 1 

      

   9. 

Набавка и монтажа самостојећег 

генератора топлоте снаге 113,4 кW 

на температурном режиму 80/60°, 

односно око 124,9 кW у режиму 

кондензације 50/30° намењеног за 

спољну монтажу и рад на природни гас, 

модуларног типа који може да се састоји 

од 2 модуларно  повезана кондезациона 

котла, или једног,  са прикључцима 2"" 

са  водене стране, односно 1"" са стране 

гасне инсталације.  Модули су 

опремљени измењивачем од спирално 

умотане ребрасте биметалне цеви, која 
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са водене стране има бакарну цев,  а са 

стране димних гасова цев од нерђајућег 

челика.  Генератор топлоте се 

испоручује са примарним пумпама и 

сабирницима који су саставни део 

уређаја, са сондама спољне  

температуре воде у поврату и потису 

сваког котла појединачно и полаза после 

хидрауличне  скретнице или 

измењивача.  

Важна особина  генератора топлоте: 

а) Уколико један од горионика због 

квара оде у блокаду остали настављају 

рад са повећаном снагом да би 

надокнадили искакање онога који је у 

квару 

б)Уколико мастер плоча због квара 

искочи  из функције, додавањем 24V 

цела батерија  наставља са радом на 

фиксној температури  70°C. На тај начин 

је обезбеђена максимална сигурност 

обезбеђења топлотне енергије и у 

случају ових кварова. 

Оплата  генератора је израђена од 

нерђајућег челика и топлотно изолована 

са унутрашње стране. Термички су 

изоловани и колектори полазне и 
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повратне водеКотао има унутрашње 

осветљење ЛЕД са акумулатором тако да 

је сервисеру, током периодичног 

одржавања, чак у мраку обезбеђено 

довољно светлости за његов рад, чак и 

уколико котао није повезан на 

електричну мрежу. 

Све компоненте су доступне са предње 

стране чиме је обезбеђен једноставан 

сервис и пуштање у рад. 

Капацитет и основне 

карактеристике котлa у генератору  

115 kW 

Номинални топлотни капацитет 

при грејном погону 50/30°C: 113,4 kW 

при грејном погону 80/60°C: 124,9 kW 

Радна температура: 20-90°C (гранична 

110°C) 

Радни притисак 0,8-4 bar. 

Прикључци потисног и повратног вода: 

DN125 

Прикључак за природни гас: 3" 

Потрошња гаса: 2,43-12,2m3/h 

Улазни притисак гаса: 17-30 mbar 

Тип уређаја: B23, B23P, B33, C13, C33, 

C43, C53, C63, C83  i C93 

Температура димних гасова: 30-72°C 

Изузетно ниска емисија NOx (класа 5) 

Годишња емисија NOx (BREEAM): 35 
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mg/kWh 

Колектор дима F50mm 

Максимални излазни притисак дима за 

сваку јединицу- 500 Pa 

CO (min/max) - 23/130 mg/kWh 

Тих рад: 51 dBA на 1 м удаљености 

Компактне димензије: ШxВxД: 

1637x900x750 mm 

Колектор воде 5" 

Дренажа кондензата F50mm 

Садржај воде у измељивачу 32 lit. 

Електрично напајање 230V - 50 Hz 

Максимална потрођња струје (котао + 

пумпа мале снаге) 580W 

Модулација: 1:10 

Тежина празног котла: 140 kg 

Каскадна регулација 

 

Принцип рада 

Редослед којим се котлови укључују и 

искључују се подешава при почетном 

конфигурисању и заснован је на основу 

броја радних сати котлова. Котао са 

најмањим бројем радних сати се 

укључује први а котао са највише радних 

сати се укључује последњи. Котлови се 

искључују обрнутим редоследом, тако да 

котао који је укључен први, последњи се 
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искључује. 

MASTER BOARD Главна управљачка 

плоча ПЦБ управља свим групама за 

сагоревање и представља основу мреже 

интелигентних уређаја који се могу 

проширивати додавањем модула 

(додатне зонске управљачке плоче, 

даљински управљачи и сл.). Испоручује 

се заједно са слепим прирубницама и 

спољном сондом температуре ради 

употпуњавања инсталације. Главна 

управљачка плоча уређаја Поwер Плус 

БОX је смештена у посебну кутију. 

Тастери на плочи служе за обављање 

различитих функција од једноставног 

надзора главних параметара до 

конфигурације система уређаја зависно 

о типу инсталације у коју је уграђен. 

Управљачка плоча је пројекована тако 

да омогући кориснику улаз у различите 

начине рада; сваки од њих има низ 

одговарајућих функција које се укључују 

притиском на типку или на комбинацију 

две типке. Надаље, свака типка има 

посебну функцију зависну о избору 

начина рада. Управљачка плоча служи 

да води целокупну каскаду, према 

спољним условима или према фиксној 

температури и има могућност вођења 
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три круга грејања. 

Kontroler/ Termostar iSense x 1 komad 

Временски програм аутоматски регулише 

жељену температуру на основу 

подешених временских интервала и 

може да се одвојено регулише за сваки 

дан у седмици са 6 дневних режима. 

Може се прилагодити подразумевани 

временски програм или унети потпуно 

нови програм. Регулатор је 

подразумевано подешен на регулацију 

температуре у просторији, централно 

грејање се регулише на основу 

унутрашње температуре. Такође је 

могућа регулација котла према 

временским условима на основу спољне 

температуре. 

Основни програми 

Подешавање константне темературе 

Дневна температура ( два различита 

програма) 

Ноћна температура 

Заштита од смрзавања 

Стално лето 

Програм за годишњи одмор 

Еко мод 

Party мод 
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Регулисањетемператуте топле потрошне 

воде 

 

Остале функције: 

Подешавање закључавања тастера 

Контрола пумпе 

Оптимизација старта 

Могућност повезивања детектора 

покрета 

Диги улаз 

 

Подешавање и пуштање у рад од 

стране овлашћеног сервисера 

 

ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ POWER 

BOX 1001 EXT, ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ 

СА ПРАТЕЋОМ АТЕСТНО-

ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 

  
 

ком 1 
      

     10. 

Димоводни наставак INOX 110mm, дужине 

500 mm, завршна димоводна капа кпл 1       

     11. 

Испорука и монтажа плочастог 

измењивача топлоте "Beretta" или слично, 

SP 04А - 19N, са прикључцима DN65, са 19 

плоча, са славином за пуњење и 

пражњење са прикључком за гумено 
ком 1 
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црево  

DN 65, Q=115kW, темп. режим 800/600 C, 

T секундарног круга 700/500C 

      12. 

Испорука и пуњење расхладне 

инсталације гликолом. Приближна 

запремина мешавине која обезбеђује 

заштиту од смрзавања инсталације до -

25oC je Vkotla+Vizm+Vcevi лит 100.0 

          

      13. 

Испорука и монтажа арматуре за топлу 

воду PN 6, макс. темпетарура 1100 C. 

Кугласта славина 

DN 50 

Прирубница са прирубничким спојем 

DN 50 

ком 

 

ком 

4 

 

8 

      

     14. 

Испорука и монтажа топловода од 

челичних бешавних цеви СРПС Ц.Б5.221, 

следећих димензија:  

Ø 60,3 x 2,9 mm 
м 14.0 

      

   15 

Испорука и монтажа челичног колена 90 

степени:  

Ø 60,3x 2,9 mm 
ком 10       

    16. 

Испорука и монтирање затворени 

експанзиони суд са мембраном запремине 

24 лит. са свим прикључцима и 

сигурносним водом 3/4" кпл 1 
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     17. Испорука и монтажа сигурносног вентила 

R 3/4", Pmax= 4 bar 
ком 1       

     18. 

Испорука и монтирање блинде са 

одговарајућим прирубничким спојевима 

DN 65 PN6 
ком 2       

      19. 

Испорука и монтирање ваздушног лончета 

Ø 153, L=300 mm, у комплету са цеви 1/2" 

и вентилом 1/2" 
ком 2       

      20. 

Испорука и монтажа челичних цеви за 

везу са постојећим експанзионим судом  

Ø 48,3 x 2,9 mm  

Ø 42,4 x 2,9 mm 

 

м 

м 

5.0 

5.0 

      

           21. 
Набавка и уградња манометра 0-3 bar, са 

растеретним вентилом кпл 1       

           22. 

Уклањање постојеће пумпе, филтера и 

славине (5 ком.) све DN50 кпл 1       

          23. 

Набавка и уградња циркулационе пумпе 

WILO Top-8 50/100 DN50 PN6/10, елект. 

прикљ. 3-400V, ел. Енергија 1.75А, снага 

мотора 450W ком 2 

      

           24. 

Набавка и угхрадња хватача нечистоће у 

комплету са прирубницом и прирубничким 

спојем. ком 2 
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      25. 

Уклапање новоизграђеног топловода са 

постојећом топловодном инсталацијом у 

котларници помоћу редуцира и т-комада кпл 1 
      

       26. 

Испорука и монтажа челичних профила за 

ослањање цевовода и делова опреме. кг 50.0       

      27. 

Испорука и монтажа термичке изолације за 

цеви и посуде. Изолација се ради 

минералном вуном у облози од 

алумијумског лима дебљине 0,5 mm:  

δ = 50 mm 
м2 8.0 

      

      28. 

Антикорозиона заштита цевовода и 

металних профила двоструким премазом 

основне боје након одмашћивања и 

чишћења цевовода од корозије и 

прљавштине. м2 8.0 

      

     29. 

Испитивање гасовода на чврстоћу и 

непропусност, сагласно техничким 

условима, и испитивање топловода кпл          1 
        

     30. 

Помоћни, потрошни, додатни  и заптивни 

материјал, технички гасови, табле и 

налепнице за обележавање и сл. кпл          1 
      

УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ И ОПРЕМА:     

II - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ  

1. 

Израда хоризонталног решеткастог носача 

генератора од кутијастих профила 50 mm, 

висине 20 cm, за генератор тежине 350 kg кг 25 
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2. 

Чишћење шахта и замена нагазног лима, 

димензија 1,2х1,2m, са обезбеђењем 

дихтовања поклопца кпл 1 
      

3. 

Зазиђивање отвора у зиду котларнице 

пуном циглом, и малтерисање са 

остављањем отвора за пролаз топловода. 

Отвор 50х100cm кпл 1 

      

4. 

Израда ограде, са две стране гасног 

генератора наслоњеног уз зид објекта, од 

мреже МАГ Q131, са 6 стубова у темељима 

од цеви R2". На крајевима стубова 

заварити челичне плочице кружног 

облика, дебљине d=2mm како би се 

спречио улаз атмосферске воде у челични 

стуб. Челичне стубове ограде уграђивати 

на међусобном растојању од максимум 

2,00m. Мрежу заварити за стубове. Капију 

ширине 1m направити у раму од кутијастог 

профила 40x40mm, за који заварити МАГ 

Q131, и да се отвара у поље. На капију 

уградити ушке за катанац и исти набавити. 

Сву арматуру офарбати заштититном 

фарбом (минизирати) и потом офарбати 

жутом бојим. Укупне дужина ограде је 5,5 

m (1,75m бочно, и 2,0 m фронтално где је 

и капија), укључујући капију ширине 1m. 

До степеништа су зид и ограда постојећи. 

Висина ограде је 2,15m као и испоручена 

МАГ. Стубове причврстити преко носеће 
м 5.5 
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плоче 10x10cm и анкерисати упостојећи 

бетон. 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ:     

III - ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ – РАДОВИ И ОПРЕМА  

У просторији постојеће котларнице која је као гориво користи лож уље, постоји разводни метални ормар који служи за напајање свих 

електроинсталација  у котларници. Нема видно постављеног кабла ни сабирнице за изједначавање потенцијала за уземљење постојеће 

котларнице. Са разводног ормара  се напајају све пумпе  као и расвета која  je у функцији. На објекту постоји громобранска инсталација која 

је у функцији. 

1. 

Испорука и полагање  кабла ППОО-Y 3 

x2,5mm2 од постојећег РО који се налази 

испред улазних врата котларнице до 

електро ормара касног котла.. Полагање 

извести  делимично по постојећој 

пластичној каналици кроз коју су 

положени каблови за напајање пумпи 

развода , кроз зид до електро ормара 

гасног котла и делимично по ОГ 

обујмицама. Бушење зида и његова 

каснија обрада на два места. м 5 

      

2. 

У постојећи електро ормар  у котларници  

(ормар РО) уградити нови аутоматски 

једнополни прекидач типа "Ц", 25кА, 

In=10А за напајање гасног котла. ком 1 

      

3. 

На  вратима  постојећег  електро ормара 

РО,  уградити нови  једнополни  прекидач 

типа   ГС "0-1",  In=25А, са сигналном 

 

ком 

 

1 
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лампицом укључење гасне котларнице. 

4. 

Уградња и набавка кутије СИП-а 

(сабирница за изједначавање потенцијала) 

у зид  и повезивање на најближи  

громобрански извод. ком 1 

      

5. 

Испорука, полагање по   зиду  на ОГ 

обујмице,  и повезивање кабла ППОО -Y  1 

x 16mm2, од новопројектованог СИП-а до  

гасног котла  са бушењем и обрадом рупа 

у зиду. м 20 

      

6. 

Израда изједначења потенцијала  на 

машинском делу гасне  котларнице. 

Изједначење се изводи лицнастим 

проводником Cu 16 mm2 са папучицом и , 

нарецканим подметачем и завртњем М6 од 

ново пројектованог СИП-а. ком 10 

      

7. 

Испорука и уградња  траке Fe-Zn 25x4 

mm , са обрадом  зида. Траку Fe-Zn 

25x4mm положити у ров дубине 60cm и 

заварити на сваки стуб ограде. Заварени 

спој прописно заштити (битуменом нпр.). м 10 

      

8. 

Испитивање према важећим прописима 

свих постављених каблова. О резултатима 

испитивања се прави протокол у пет 

примерака. кпл 1 
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9. 

Провера ефикасности примењене мере 

заштите од електричног удара. кпл 1       

УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ – РАДОВИ И ОПРЕМА:     

 

 
УКУПНО без ПДВ-а (дин.):  

 
Износ ПДВ-а:  

 
УКУПНО са ПДВ-ом (дин.):  

 
Датум:___________________                                               Име и презиме овлашћеног лица 

 
 
                                                                                      
 
                                                                                                                                                        Потпис овлашћеног лица  
           

Напоменa: 
 
 
❖ Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише,чиме потврђује да су тачни подацикоји су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

Напомена: Модел уговора попунити и потписати!  
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

- Радови на унутрашњој гасној инсталацији, 

конзервирању котлова, уградњи гасног 

генератора топлоте и повезивању са 

постојећим инсталацијама - 
 
Закључен између уговорних страна: 
 

1.  Основна школа „Душан Вукасовић Диоген “, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, матични 

број: 07019491, ПИБ: 100130499 рачун број: 840-1564660-75 код Управе за трезор, коју заступа 

директор Душко Недељковић, у даљем тексту Наручилац.  
  
2.  Пун назив извођача  _____________________________, из ____________________,   
ул._______________________бр._____, матични број _____________, ПИБ ________________,   
рачун бр. ____________________ код пословне банке _________________________, кога заступа 
_________________________, у даљем тексту Извођач.  
 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са 

подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. 
 

Члан 1. 
 Предмет Уговора су радови на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању 
котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим 
инсталацијама, који је ближе  одређен усвојеном понудом Извођача број ________  од   
_________   2020. године, датој у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 1.3.2/20 која чини саставни 
део овог уговора заједно са техничком спецификацијом са предмером и предрачуном радова и 
овим уговором.   
 Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну 
снагу, материјал и опрему, изврши грађевинске и инсталатерске радове, као и све друге 
активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

Члан 2. 
  Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно 
__________________________________ динара, без ПДВ-а, односно _________________динара са 
ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______ од ______ 2019. 
године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 
Осим вредности рада, услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове 
организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.  
               

Члан  3. 
  Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 
(четрдесетпет) дана од дана пријема привремених и окончане ситуације коју Извођач испоставља 
Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених цена.  
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Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеној 
примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и 
коначном обрачуну изведених радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске 
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију 
Извођач доставља надзорном органу који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 
обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права 
приговора.   
                 

Члан 4. 
 Извођач се обавезује да изведе радове који су предмет овог уговора у року од  _________  
календарских дана (рок не може бити дужи од 30 дана), рачунајући од дана увођења у посао. 
 Датум увођења у посао и стручни надзор уписују се у грађевински дневник, а сматраће се да 
је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 

- да је Извођач доставио меницу за добро извршење посла и за отклањање недостатака у 
гарантном року; 
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.  
 Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећeг дана од кумулативног стицања горе 
наведених услова, сматраће се да је трећeг дана уведен у посао. 
Пријем радова извршиће надзорни орган. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 5. 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача; 
- у случају дејства више силе; 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, 
Наручиоцу подноси надзорни орган у писаној форми са својим извештајем и саглашношћу и 
приложеним захтевом извођача радова. Извођач подноси захтев у року од два дана од сазнања за 
околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну 
писани споразум. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока 
због околности које су настале у време доцње. 

 
Члан 6. 

 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је 
да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно 
уговорених радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 
 Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и 
неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, 
може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 
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Члан 7. 
 Извођач се обавезује да изведе радове који су предмет овог уговора у складу са важећим 
прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором. 
 Извођач се обавезује: 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту 
посла и у уговореном року; 
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта 
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним 
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних 
прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;            
-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који 
регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног 
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку 
или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или 
убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца, преко надзорног органа, да је завршио 
радове и да је спреман за њихов пријем; 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана 
по пријему писаног позива од стране Наручиоца 

 
Члан 8. 

 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен 
чланом 2. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.  
 

Члан 9. 
 Извођач се обавезује да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу бланко соло 
меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком 
важења 10 (десет) дана дуже од истека рока за извршење уговорене обавезе, која мора бити 
безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
  У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да 
продужи важење бланко соло менице. 
 

Члан 10. 
 Гарантни рок за изведене радове износи _____ године (минимум 2 године) рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене  материјале и опрему важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, 
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале. 

Извођач се обавезује да приликом закључења уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу 
за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-
а и са роком важења 5 (пет) дана дуже од гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на 
први позив, а у корист Наручиоца. У случају наступања услова за продужење рока за завршетак 
радова, Извођач је у обавези да продужи важење бланко соло менице. 
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Члан 11. 
 Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом 
трошку све недостататке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених 
материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 
проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 (пет) дана 
по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање 
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача. 

 
Члан 12. 

 За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.  
            Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње 
и постављања исте, надзорни орган благовремено обавести о потреби увида и контроле 
материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим 
Правилницима и позитивном законском регулативом. 
 Уколико надзорни орган утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају 
стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу 
квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
надзорни орган има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку 
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у 
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на 
трошак Извођача по овом уговору. 

Члан 13. 
 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове 
изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео. 

 
Члан 14. 

 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова, Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор наручиоца и самог наручиоца о 
потреби за извођењем вишкова радова. 
 Извођач је обавезан да, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и 
мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. 
 Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и 
достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 
дана од дана пријема. 
 По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће 
се закључити анекс уговора. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени 
уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних 
набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 Извођење вишкова радова до 10 % вредности укупно уговорених радова неће утицати на 
продужетак рока завршетка радова. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем непредвиђених  
радова, Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор наручиоца и самог наручиоца о 
потреби за извођењем непредвиђених радова. У складу са Законом о јавним набавкама спроводи се 
поступак и уговора извођење непредвиђених радова 
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Члан 15. 
 Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност надзорног органа 
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта 
или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и 
неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.  
           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог 
члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
 
 

Члан 16. 
 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и надзорни 
орган, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 
завршетка радова. 
 Комисију за примопредају радова чине представник Наручиоца и један представник 
Извођача, уз учешће надзорног органа. 
 Комисија и Одговорни извођач радова сачињавају записник о примопредаји радова. Записник 
потписују сви чланови комисије, одговорни извођач радова и  надзорни орган. 

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у 
поступку техничког прегледа, Комисија сачињава рекламациони записник у којем се наводе 
недостаци на изведеним радовима као и рок у којем је Извођач дужан да отклони наведене 
недостатке. Уколико Извођач не отклони недостатке наведене у рекламационом записнику у 
остављеном року, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача, ангажовањем трећих 
лица. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког 
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са 
приложеним атестима у два примерка. 

Члан 17. 
 Коначна вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова 
оверених у грађевинској књизи од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде 
које су фиксне и непроменљиве.   
 Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених 
радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача, уз учешће 
надзорног органа и одговорног извођача. Записник потписују сви чланови комисије, одговорни 
извођач радова и  надзорни орган. 
 

Члан 18. 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана, а о 
узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-
техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  
- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по 
Наручиоца. 

Члан  19. 
 У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет 
овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко соло меницу за добро извршење посла. 
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. 
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним 
роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 
уговора.  
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У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да 
Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним 
радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 
уговора. 

Члан 20. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси 
о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области. 
 

Члан 21. 
Прилог и саставни део овог уговора је: 

-  понуда Извођача бр. ________ од __________2020. године 
-  предмер и предрачуном радова. 

Члан 22. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 23. 
 Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна и предајом 
финансијских средстава обезбеђења предвиђених чланом 4 овог Уговора. 

 

Члан 24. 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну. 
 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 
 

       НАРУЧИЛАЦ                               ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
 
________________________                                                       ___________________________ 
(име и презиме, потпис)                              (назив и седиште понуђача) 
 
                                                  ___________________________ 
                          (име и презиме овл. лица) 
      
                                                             ___________________________ 
                                                       (потпис овл. лица) 
Напомена:  
 

❖ Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем.  
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Напомена: 

❖ Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

                                                                                              Понуђач: 
 

Датум:_____________                                                   _____________________                                                         
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:  

 
                                                                            (назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности радова – радови на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању 

котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим инсталацијама, ЈН бр. 

1.3.2/20, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген” из Бечмена, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Датум:  ________                                                                                  Потпис понуђача 

                                                                                                                                               

                                                                                           _________________________ 

                                              

 
 

 

Напомена:  

❖ У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 
учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу Закона о јавним набавкама којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 
тачка 2) ЗЈН. 

 
❖ Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 У складу са чл. 77. ст. 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу, 

 

ИЗЈАВУ 

 Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке радова – радови на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању 

котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим инсталацијама, ЈН бр. 

1.3.2/20, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген” из Бечмена, испуњава све услове 

из чл. 75. ст. 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

Место _____________                                                                                     Понуђач 

Датум _____________                                                                        ___________________              

                                                                                                                                                                                         

        

 

Напомена: 

 

❖ Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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1.3.2/20 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 У складу са чл. 77. ст. 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

ИЗЈАВУ 

 Подизвођач___________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке радова – радови на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању 

котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим инсталацијама, ЈН бр. 

1.3.2/20, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген” из Бечмена, испуњава све услове 

из чл. 75. ст. 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

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

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

Место _____________                                                                                       Подизвођач 

Датум _____________                                                                             _____________________                                                         

 

 

Напомена: 

 

❖ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача.  
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1.3.2/20 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 

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

ИЗЈАВУ 
 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности радова – радови на унутрашњој гасној 
инсталацији, конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са 
постојећим инсталацијама, ЈН бр. 1.3.2/20, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген” 
из Бечмена, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
Место:_____________                                                                                      Понуђач: 
 
Датум:_____________                                                                        _____________________                                                         

 
 
 
 
 
Напомена:  
 
❖ Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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1.3.2/20 

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
 

 

ИЗЈАВА 

О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо 

приликом закључења Уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење 

за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана 

дужим од уговореног рока за извршење уговорене обавезе, с тим да евентуални продужетак рока 

за за извршење уговорене обавезе, има за последицу и продужење рока важења менице и 

меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење уговорене 

обавезе.  

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом 

закључења Уговора Наручиоцу предати и бланко сопствену меницу и менично овлашћење за 

отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-

а, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од 

гарантног рока.  
Истовремено се обавезујемо да уз меницу и менично овлашћење из претходног става доставимо 

копију картона депонованих потписа овлашћеног лица и копију захтева за регистрацију менице 

овереног од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 

меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020) 

заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС. 
 
 
 
 
Датум:___________________ Име и презиме овлашћеног лица 
 
 
 
                                                                                                     Потпис овлашћеног лица  
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1.3.2/20 

XIII ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у последње 

три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извели 

радове који су предмет јавне набавке, укупне збирне вредности, за наведени период, у износу од 

минимум 3.000.000,00 динара.  

 

Назив 
наручиоца 

Врста радова 
Број и 
датум 

уговора 

Број и датум 
фактуре 

           УКУПАН ИЗНОС 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Место:_______________________                                              Овлашћено лице 

Датум: _______________________                                    ____________________________ 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица 

 
❖ Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака. 
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1.3.2/20 

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
       

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

      

   Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке мале вредности радова – радови на унутрашњој гасној инсталацији, 

конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим 

инсталацијама, ЈН бр. 1.3.2/20, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген” из Бечмена, 

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услов из чл. 76. 

Закона, односно услов дефинисан конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у 

погледу кадровског капацитета, и то да располаже кадровским капацитетом, односно да на дан 

подношења понуде има  у сталном радном односу или ван радног односа минимум 10 (десет) лица, 

од тога:   

❖ минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 400 - Одговорни 

извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или 

410 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на 

објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 – Одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње.  

❖ минимум једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 – Одговорни 

извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике;  

❖ минимум једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 – Одговорни 

извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона; термотехнике, 

термоенергетике, процесне и гасне технике;  

❖ грађевински радник - мајстор различите специјалности за извршење предметних радова 

(заваривачи – са одговарајућим сертификатима, монтери, електричари, фарбари, зидари, ... - 7 

За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду („Службени 

гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног ангажовања 

покрива период за који се уговара предметна јавна набавка.     

Место:_______________________                                                 Овлашћено лице 

Датум: _______________________                                          ____________________________ 

                                                                                                Потпис овлашћеног лица 

                                                        


