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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' 

бр.124/12; у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(''Службени гласник Републике Србије'' бр.29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке капиталног одржавања термо-техничких инсталација на објектима, у 

отвореном поступку бр. 51/14, број одлуке 0094-40493-2/2014 од 05.03.2014. године, 

припремљена је 

 

     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку капиталног одржавања термо-техничких инсталација на 

објектима, у отвореном поступку бр.51/14 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр. 37, 

34000 Крагујевац, www.nsz.gov.rs, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483  

 

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА 

Отворени поступак јавне набавке. 

 

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Набавка услуга. 

 

1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА) 

Особа за контакт је Милош Регељац, Одељење за јавне набавке, е-маил: 

milos.regeljac@nsz.gov.rs, телефон: 011/2929 – 800 (радним данима, у периоду од 09:00 

– 12:00 часова), факс: 011/2929-980. 

 

1.6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Набавка капиталног одржавања термо-техничких инсталација на објектима. 

Шифра из Општег речника набавки: 71314310 - Услуге у области технике грејања 

зграда.   

Са изабраним понуђачем се предвиђа закључење уговора о капиталном одржавању 

термо-техничких инсталација за све објекте из Техничке спецификације предмета 

јавне набавке, као и остале објекте НСЗ на територији Републике Србије који нису 

наведени у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке (у случају 

непредвиђених потреба) на период од 12 месеци. 

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Националне службе за запошљавање за 

2014. годину, на позицији под редним бројем 1.2.10. Средства су обезбеђена у 

Финансијском плану за 2014. годину на конту 5113.  

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је списак објеката Наручиоца 

на којима је предвиђено извођење предметних радова (објекти у Београду, Пожаревцу, 

Новом Пазару, Суботици, Руми и Лесковцу), као и опис предвиђених врста и обима 

услуга.  

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке налазе се све позиције, тј. све 

услуге за које је предвиђено да их је неопходно пружити на наведеним објектима и за 

које Добављач приликом давања понуде и закључења уговора гарантује да ће их 

реализовати под датим условима, тј. по понуђеним ценама, и у захтеваном обиму, у 

уговором предвиђеном року.  

У случају да се јави потреба за пружањем услуга на локацијама које нису експлицитно 

наведене у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, Добављач ће их 

извршити у уговором предвиђеном року, по најнижој цени за ту врсту радова која је 

исказана у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке.  

 

 

http://www.nsz.gov.rs/
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1.7. ОПИС ПАРТИЈА 

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина.  

 

1.8. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација може бити преузета са Портала јавних набавки 

(http://portal.ujn.gov.rs/) и са интернет странице наручиоца (www.nsz.gov.rs / Javne 

nabavke). 

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање 

конкурсне документације (електронски, поштом или телефаксом), Наручилац ће у 

року од два дана од дана пријема захтева исту доставити поштом, телефаксом или 

електронском поштом.  

1.9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Националне службе за запошљавање дана 05.03.2014. године. 

Рок за подношење понуда је најкасније до 04.04.2014. године до 09:00 часова у 

писарници Националне службе за запошљавање. Понуђач треба да достави понуду у 

писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 

обрасце који су саставни део конкурсне документације. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – 

Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, у 

запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако 

како је предата. НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ (са назнаком: '' ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 51/14 – НАБАВКА 

КАПИТАЛНОГ ОДРЖАВАЊА ТЕРМО - ТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА 

ОБЈЕКТИМА,  НЕ ОТВАРАТИ''), НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА (КРАЉА 

МИЛУТИНА 8, 11000 БЕОГРАД), КАО И НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА. 

Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 

поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

1.10.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда обавиће Комисија 04.04.2014. године, у 09:15 часова у просторијама 

Наручиоца на адреси, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, сала бр.400. 

Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински власници, 

пре почетка јавног отварања понуда достављају комисији наручиоца пуномоћја за 

учешће у поступку отварања понуда.   

Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе 

документе свих присутних представника понуђача, и осталих присутних лица, у циљу 

утврђивања идентитета истих. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

2.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на 

српском језику.  

Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, мора 

да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у 

конкурсној документацији није другачије назначено.  

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним 

језицима.  

 

2.2.      ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ 

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације и уз то доставља доказе о испуњености услова 

дефинисаних Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Обрасци 

који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за 

попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се несме мењати.  

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара 

оригиналном обрасцу из конкурсне документације по садржини и форми, таква 

ће се понуда сматрати неприхватљивом и као таква ће бити одбијена. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може 

проверити да ли је затворена онако како је предата.  

На понуди мора бити наведен назив, број јавне набавке (са назнаком: ''Понуда за 

јавну набавку број 51/14, набавка капиталног одржавања термо-техничких 

инсталација на објектима, не отварати''), назив и адреса наручиоца (Краља 

Милутина 8, 11000 Београд) и назив и адреса понуђача. 

 

2.3.     ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА 

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина. 

 

2.4.     ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

У предметном поступку јавне набавке није дозвољено подношење понуде са 

варијантама. Понуда са варијантама ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

2.5.      ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

Сходно члану 87. став 6. ЗЈН, у року за подношење понуде понуђач може да измени, 

допуни или опозове своју понуду. 

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу 

измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи 

допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене 

и/или допуне образложене. 

Измене и допуне понуде достављају се на исти начин као и понуда, што је ближе 

дефинисано у тачки 2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА 
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ПОНУДЕ, из конкурсне документације, с тим што на коверти мора бити стављена 

јасна назнака да је реч о изменама и/или допунама понуде за предметну јавну набавку 

и да се коверта не отвара. 

Понуђач може опозвати своју понуду писаним путем. Таква понуда биће неотворена 

враћена понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.   

 

2.6. САМОСТАЛНА ПОНУДА, ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И 

ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач. 

То подразумева да понуђач не може наступати као члан групе понуђача у више 

заједничких понуда, нити члан групе понуђача може наступати као подизвођач са 

другим понуђачем. 

Један подизвођач може наступати у том својству са више различитих понуђача. 

2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача 

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

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

ЗЈН и то податке о:  

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

     који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 51/14 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА),  и у оквиру тога под тачком 3.2. Услови које мора да 

испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним 

набавкама.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

2.6.2. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди 

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 (подаци 

се наводе у Обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације). 

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 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 51/14 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
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ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА),  и у оквиру тога под тачком 3.3. Услови које мора да 

испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама. 

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. 

 

2.7.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ, 

УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ 

2.7.1. Начин и рок плаћања 

Начин плаћања је вирмански, преко рачуна. 

Авансно плаћање није предвиђено.  

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана од дана исправно сачињеног 

рачуна и записника, извештаја, радног налога или неког другог документа којим се 

доказује да је услуга извршена.  

Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

2.7.2. Место извршења услуга  
Место извршења услуга су објекти Наручиоца у Републици Србији, наведени у 

Техничкој спецификацији предмета јавне набавке. Поред тога, у случају потребе, 

место извршења услуга могу бити и остали објекти Наручиоца који нису наведени у 

Техничкој спецификацији предмета јавне набавке. 

2.7.3. Рок извршења услуга 
Понуђач је обавезан да у року од највише 10 дана од дана достављања позива, тј. 

издавања налога за пружање услуга, приступи објекту и отпочне са пружањем 

предметних услуга на објекту.  

Време завршетка пружања услуга ће бити назначено у оквиру сваког радног налога. 

Понуђач је обавезан да отвори сервисни радни налог са датумом и часом започињања 

вршења предметних услуга, који доставља уз фактуру. 

Понуђач се обавезује да обезбеди телефонски број са факсом или е-маил адресу путем 

којих наручилац може захтевати извршење услуге. Уколико је рок извршења услуге 

дужи од траженог, понуда ће бити одбијена. 

2.7.4. Услови гаранције 

За инсталирана добра понуђач мора дати јединствену гаранцију, у трајању од најмање 

24 месеца, рачунајући од момента инсталације добара. 

  

2.8.     ЦЕНЕ, ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Цене су фиксне и треба да буду изражене у динарима, и исказане по јединици мере  и у 

укупном износу за захтевани обим, са и без ПДВ-а. У исказане цене треба да буду 

укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током извршења 

уговорних обавеза по основу ове јавне набавке.   

Уговорне цене су фиксне током читавог периода трајања Уговора и не могу се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, тј. цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
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набавке у складу са понуђеним условима, наручилац може поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН, и последично томе, може такву понуду да одбије. 

Рок важења понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају потребе, наручилац може захтевати од понуђача да продужи рок важења 

понуде. 

2.9.  СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза изабраног понуђача - 

добављача (добро извршење посла), наручилац ће, при закључењу уговора, захтевати 

од изабраног понуђача - добављача да приликом потписивања уговора (а најкасније 

даном закључења уговора), достави менично писмо са овлашћењем за попуњавање 

(У ДВА ПРИМЕРКА, конкурсна документација - Прилог 1 за правна лица, Прилог 2 и 

Прилог 3 за предузетнике), две оригиналне соло менице, односно две трасиране 

менице, уколико је понуђач физичко лице или СЗР и фотокопију картона депонованих 

потписа овлашћених лица понуђача. У случају трасиране менице доставља се и 

попуњен образац за оверу података за сваког од два жиранта од стране послодавца код 

кога је жирант запослен (Прилог 3). Наведене менице могу бити употребљене као 

средство обезбеђења реализације уговором утврђених обавеза изабраног понуђача - 

добављача у поступку јавне набавке и могу бити активиране у случају да добављач не 

испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до износа од 10% од 

укупне уговорне вредности без ПДВ-а. Достављене менице морају бити регистроване у 

Регистру меница НБС, у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини  и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. 56/2011). 

У случају избора заједничке понуде као најповољније, наручилац ће од сваког члана 

групе понуђача коме буде вршио уплате за пружене услуге, на основу акта о 

заједничком извршењу набавке и уговорних обавеза, захтевати да достави по 2 

оригиналне менице, у складу са свим претходно наведеним одредбама овог одељка 

конкурсне документације. 

За све време трајања уговора наручилац је у поседу меница све до испуњења 

уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају 

добављачу. 

Уколико наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје 

обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на 

исти предмет набавке, за период од претходне три године, сагласно члану 82. став 1. и 

2. наручилац ће понуду таквог понуђача одбити. 

Уколико понуђач којем је додељен уговор има негативну референцу, а да притом  

предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, сходно члану 82. став 12. ЗЈН, као средство додатног обезбеђења испуњења 

уговорних обавеза, наручилац ће захтевати банкарску гаранцију у вредности од 15% од 

укупне уговорне вредности без ПДВ-а. 

2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде понуђач може 

захтевати у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда. 
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Питања треба упутити на адресу: Национална служба за запошљавање – Одељење за 

јавне набавке, ул. Краља Милутина бр. 8, Београд, на e-mail: milos.regeljac@nsz.gov.rs, 

факс: 011/2929-980, уз напомену ''Додатна објашњења за јавну набавку број 51/14''. 

Особа за контакт: Милош Регељац. 

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

Тражење додатних информација или појашњења телефонским путем није дозвољено. 

2.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ 

ИСПРАВКЕ 

У складу са чланом 93. ЗЈН, наручилац може да захтева од понуђача додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 

може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

2.12.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Код овог критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена (за услуге у захтеваном 

обиму на свим предвиђеним објектима наручиоца) из Обрасца понуде, међу 

појединачним понудама. Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом, добија 

максималан број бодова 100. Број бодова за укупну понуђену цену из понуде (Бц) 

осталих понуђача, израчунава се према формули: 

Бц =    Ц мин х 100 

           Ц 
где је: 

Бц – број  бодова који добија конкретна понуда  

100 – максималан број  бодова предвиђен за овај критеријум 

Ц мин – најнижа понуђена цена  

Ц – понуђена цена из понуде за коју се одређује број бодова 

У случају да два или више понуђача понуде идентичну цену, тј. уколико имају исти 

број пондера, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који који је први 

поднео понуду. 

2.13.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све обавезе 

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

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине. 

То се врши попуњавањем, потписивањем и печатирањем изјаве – Обрасца изјаве 

понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН, која је саставни део конкурсне 

документације. 
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2.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА 

ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

2.15.    ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

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

интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци. 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 

институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, 

непосредно или поштом препоручено са повратницом. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

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

сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.  

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 седам дана пре 

истека рока за подношење понуда.  

У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. члана 149. ЗЈН долази до 

застоја рока за подношење понуда. 

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. члана 

149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати таксу у 

износу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840 – 742221843 – 57, шифра плаћања: 

153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком 

набавке на коју се односи, корисник: Буџет републике Србије). 

2.16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗА 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања 

понуда.  

Рок из претходног става, у случају потребе, може бити продужен одлуком наручиоца, 

највише до 40 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико установи да 

ниједна понуда не одговара условима и захтевима из конкурсне документације, или 

због неког другог оправданог разлога, у складу са ЗЈН. 

Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити закључен у року од осам 

дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у 
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случају примене члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН (у случају када је поднета само једна 

понуда, када уговор може бити закључен и пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права).  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, 

понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и 

не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен 

захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Предвиђени датум закључења уговора је током априла месеца 2014. године. 

 

2.17.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који 

су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 

понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 

ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 

који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, 

поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 

истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

2.18. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

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

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 
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3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 51/14 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

3.1. Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за сва домаћа и страна правна лица, предузетнике и 

физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће из члана 75. ЗЈН и додатне услове прописане конкурсном документацијом (на 

основу члана 76. ЗЈН), и који о томе доставе доказе, сходно члану 77. истог Закона и одредбама конкурсне документације. Услови за 

учешће и докази о испуњености истих које понуђач мора доставити у својој понуди су детаљније наведени у табели која следи: 

р/бр Услов из члана 75. и 76. ЗЈН: Докази из члана 77. ЗЈН: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1 

Да је понуђач регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре или Потврда 

(Решење) Привредног или Трговинског суда. 

Уколико је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег регистра 

Уколико је понуђач физичко лице за испуњеност овог услова није обавезан да достави доказ 

2 

Да понуђач и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

За сваког законског заступника понуђача (правног лица), као и за понуђача који има 

статус предузетника или физичког лица: 
- Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ МУП-а 

За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус предузетника или физичког лица, 

ове доказе не доставља): 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре: 

а) Уверење Основног суда, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена 

новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година)  

б) Уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна 

затвора преко 10 година) 

-   За дела организованог криминала: 

     ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду 
Напомена: уколико се уверење једног суда односи и на кривична дела из надлежности другог суда, 

и уколико је то у уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то уверење (нпр. уколико се 

уверење Основног суда односи на кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда, довољно 

је доставити само уверење Основног суда, али се поред тога мора доставити и уверење Вишег суда, 

Посебно одељење у Београду, за дела организованог криминала) 
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3 

Да понуђачу није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда 

Потврде Привредног И Прекршајног суда ИЛИ Потврда Агенције за привредне регистре.  
Уколико је понуђач предузетник, као доказ доставља само Потврду Прекршајног суда или 

Потврду Агенције за привредне регистре 

Уколико је понуђач физичко лице, као доказ доставља само Потврду Прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања одређених послова 

(ове потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда) 

4 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне даџбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране 

државе ако има седиште на њеној 

територији 

Потврде надлежног пореског органа: 

- Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија Републике Србије 

- Потврда (уверење) надлежне јединице локалне самоуправе о измереним обавезама по 

основу локалних јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења локалних јавних 

прихода на више различитих општина и/или градова, у обавези је да достави наведену 

потврду за сваку од тих општина и/или градова 

Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица, предузетници и физичка лица 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

5 

Да понуђач располаже неопходним 

финансијским капацитетом, и то: 

- да збирни приход од 

продаје без ПДВ-а (позиција АОП 202 из 

Биланса успеха) за претходне три 

обрачунске године (збирно за 2010., 2011. 

и 2012. годину), или за мање од претходне 

три године, буде већи од троструке 

вредности понуде понуђача, без ПДВ-а  

-  да је понуђач у року од годину 

дана пре објављивања позива за 

подношење понуда за ову јавну набавку 

био ликвидан, тј. да није имао 

евидентирану блокаду – неликвидност 

- Попуњен, потписан и печатиран образац Финансијски капацитет (Образац 1) 

- Биланси стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса 

стања, односно исказа о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од 

производа, радова или услуга, за претходне три обрачунске године (2010., 2011. и 2012.). 

Достављени биланси морају бити у форми потврде о регистрацији од надлежне 

институције (АПР). Уместо биланса стања и успеха за претходне три обрачунске године 

(2010., 2011. и 2012.), понуђач може доставити БОН ЈН образац који садржи сажете билансе 

стања и успеха за те три године (при том треба водити рачуна да БОН ЈН образац садржи 

мишљење овлашћеног ревизора само за једну од три године, тако да поред тога треба доставити 

и мишљење овлашћеног ревизора за две остале године). 

Уколико понуђач у некој од претходне три године није био обвезник ревизије, тј. уколико је био 

разврстан у категорију малих предузећа, онда за ту годину није обавезан да достави мишљење 

овлашћеног ревизора. У противном, понуђач је обавезан да достави мишљење овлашћеног 

ревизора за сваку од претходне три године. 

Уколико је понуђач предузетник или физичко лице и нема обавезу сачињавања годишњих 

финансијских извештаја (БУ и БС), као доказ о испуњености неопходног финансијског 

капацитета може доставити биланс прихода и расхода или извод са рачуна (у том случају, 

уместо позиције АОП 202 из БС, посматраће се одговарајућа позиција из документа који се 

доставља уместо БС).  
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Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) 

испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености 

услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе 

понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 1 – Финансијски капацитет се 

фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира, потписује и доставља 

у склопу заједничке понуде). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај 

услов, док подизвођачи то нису у обавези 

- Потврда Народне банке Србије да понуђач у предходних годину дана пре објављивања 

позива за ову јавну набавку није имао евидентирану блокаду – неликвидност. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов испуњавају заједнички (довољно је да само 

један члан групе понуђача није имао евидентирану блокаду – неликвидност).  

Уколико наступа са подизвођачем/има, и подизвођач/и морају да испуњавају овај услов тј. да 

доставе доказе о испуњености истог. 

6 

Да понуђач располаже неопходним 

пословним капацитетом, и то да у 

претходне три године, посматрано од 

објављивања позива за подношење 

понуда уназад (тј. у периоду од 

05.03.2011. - 05.03.2014.), вредност 

референтне листе (тј. вредност 

најважнијих извршених услуга које су 

предмет ове јавне набавке – одржавање 

термотехничких инсталација) у 

наведеном периоду мора да буде већа од 

вредности понуде понуђача. 

 

Пословни капацитет - референтна листа (Образац 2), са потврдама референтних 

наручилаца (Об. ОП 1). Потврде референтних наручилаца садрже податке о услугама и 

вредношћу најважнијих извршених услуга (које су истоврсне са предметним услугама – 

одржавање термотехничких инсталација), бројевима и датумима важећих уговора / фактура на 

основу којих су предметне услуге извршене током захтеваног периода.  

Потврде морају бити на обрасцу који се налази у прилогу конкурсне документације и њен је 

саставни део (образац ОП 1), осим уколико референтни наручилац потврде ове врсте издаје 

искључиво на свом обрасцу (при том садржина тог обрасца мора одговарати садржини обрасца 

ОП 1). Достављени образац ОП 1 не мора бити оригинал, тј. може бити копија, примерак 

достављен факсом или електронски. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) 

испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености 

услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе 

понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 2 – Пословни капацитет - референтна 

листа се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира, потписује и 

доставља у склопу заједничке понуде). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај 

услов, док подизвођачи то нису у обавези 
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Да понуђач располаже довољним кадровским 

капацитетом, и то са најмање: 

- 15 запослених монтера централног грејања 

- 2 атестирана вариоца за гасног заваривача 

са лиценцом 311 

- 2 атестирана вариоца за електро заваривача 

са лиценцом 111 

- 2 дипломирана инжењера машинске струке 

са лиценцом за пројектовање 330 и лиценцом 

за извођење 430 

- 1 дипломирани инжењер електро струке са 

лиценцом за пројектовање 350 и лиценцом за 

извођење 450 

- 1 дипломирани инжењер архитектонске 

или грађевинске струке са лиценцом за 

пројектовање 300 или 310, и лиценцом за 

извођење 400 или 410 

Наведене лиценце могу поседовати исте или 

различите особе, тј. понуђач може навести 

једног запосленог који истовремено поседује 

више наведених лиценци и наручилац ће 

сматрати да је испуњен услов да понуђач има 

запосленог / запослене са тим лиценцама, или 

може навести више запослених са по једном 

траженом лиценцом. 

Понуђач мора имати запослено лице за 

безбедност и заштиту на раду (на неодређено 

или одређено време), или имати закључен 

уговор са фирмом која је лиценцирана за 

безбедносз и заштиту на раду 

Наведени радници морају бити запослени код 

понуђача на неодређено или одређено време, 

пре објављивања позива за подношење понуда 

за ову јавну набавку  

Кадровски капацитет (Образац 3), са доказима: 

- фотокопије уговора о раду за сваког радника наведеног у списку (Образац 3) из кога 

се види да су радници стално запослени код понуђача; 

- фотокопијe лиценце са потврдом инжењерске коморе Србије о важности лиценце у 

тренутку отварања понуда (за запослене са високом стручном спремом и  лиценцама) 

- фотокопије атеста-лиценци за вариоце 

- фотокпија лиценце за безбедност и заштиту на раду 
Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) 

испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања 

испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за 

све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 3 – 

Кадровски капацитет се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, 

печатира, потписује и доставља у склопу заједничке понуде). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално 

испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези 
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Да понуђач располаже довољним техничким 

капацитетом (као власник, закупац или 

корисник по другом основу, и то са: 

- 400м² пословног простора  

- Ровокопач – 1 ком. 

- Ауто дизалица (до 8 тона) – 1 ком.  

- Апарат за залеђивање цеви 1/8''-2'' – 1 ком.  

- Гарнитура за аутогено заваривање 

(манометри, цеви, боце) – 5 ком.  

- Апарат за електролучно заваривање 375 

400А –  5 ком.  

- Апарат за варење Co2 од 150-500Аh – 3 ком.  

- Детектор метала и каблова у зиду – 2 ком.  

- Путничко или теретно возило – 2 ком.  

- Возило са кабином за превоз радника, алат и 

материјал – 2 ком.  

- Камион кипер од 5 м³ – 1 ком. 

- Камион за превоз носивости 7 и више тона – 

1 ком 

Образац Технички капацитет (Образац 4), са доказима: 

- за пословни простор: фотокопију власничког листа, извода из земљишних књига, 

купопродајног уговора (уколико је понуђач у својству власника простора) или важећих уговора 

о закупу или коришћењу (уколико је понуђач у својству закупца или корисника). Документ који 

се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда; 

- за возила: фотокопије саобраћајних дозвола (или потврде о регистрацији возила) и 

фотокопију уговора о лизингу (уколико је возило купљено на лизинг) уговора о закупу, 

коришћењу возила или пословно – техничкој сарадњи. Документ који се прилаже као доказ 

мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда 

- за осталу опрему и машине: фотокопије књиговодствене картице основних средстава, 

пописне листе са стањем на дан 31.12.2013. године (са јасно назначеним позицијама на којима 

се налази предметна опрема и машине – маркером, оловком или на неки други начин), 

фотокопије уговора о набавци опреме, фотокопије уговора о закупу или лизингу, фотокопије 

фактура по којима је набавка опреме извршена или слично (ови докази ће се прихватити и за 

пословни простор и за возила). 

Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) 

испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености 

услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе 

понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 4 – Технички капацитет се фотокопира 

и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира, потписује и доставља у склопу 

заједничке понуде). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај 

услов, док подизвођачи то нису у обавези 

9 
Да понуђач има уведен стандард ISO 

9001:2008, или одговарајући стандард 

Као доказ, понуђач доставља фотокопију сертификата о испуњености стандарда ISO 

9001:2008, или одговарајућег стандарда. 

Достављени сертификат мора да буде важећи у моменту отварања понуда.  

Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на 

српски језик, оверен од стране судског тумача. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов испуњавају заједнички (кумулативно), а 

ако понуду поднесе понуђач са подизвођачем/има, сваки подизвођач (поред понуђача) мора 

имати уведен стандард ISO 9001:2008, или одговарајући стандард 
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10 

Техничка спецификација предмета јавне набавке (Образац 5)  

- понуђач је обавезан да понуди јединичне цене за сваку позицију у оквиру Техничке спецификације предмета јавне набавке, и укупне цене за 

исказане количине, тј. обим услуга, и да тако добијени збир свих укупних понуђених цена за сваку врсту услуга, унесе у Образац понуде, 

као укупну понуђену цену (без и са ПДВ-ом), за сваки од наведених објеката Наручиоца 

- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају сви чланови групе понуђача 

11 

Образац понуде (Образац 6) 

- понуђач у образац понуде уноси збирне цене из Техничке спецификације предмета јавне набавке, за сваки од наведених објеката Наручиоца, 

и наводи укупну понуђену цену (збирна цена за све објекте), без и са ПДВ-ом 

- понуђач је обавезан да попуни све тражене податке, и да печатира и потпише образац на крају. Понуђач је обавезан да унесе и све захтеване 

податке (на бланко линијама), на крају Обрасца понуде 

- у случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га 

истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају  

12 

Образац структуре цене (Образац 7) 

- понуђач је обавезан да попуни податке, да печатира и потпише образац на крају. Поред понуђене цене услуга, понуђач уноси процентуално 

исказане податке (у %), о учешћу наведених категорија трошкова у укупној понуђеној цени услуга без ПДВ-а, за сваки од наведених 

објеката Наручиоца 

- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају сви чланови групе понуђача 

13 
Образац изјаве о независној понуди (Образац 8) 

- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача 

га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде 

14 
Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 9) 

- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача 

га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде 

15 

Образац трошкова припреме понуде (Образац 10) 

- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача 

га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде 

- у случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом 
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Записник о извршеном увиду у објекте наручиоца (за сваки означени објекат Наручиоца, треба попунити посебан записник), који су наведени у 

Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, на којима ће се пружати предметне услуге, попуњен, печатиран и потписан од стране 

овлашћеног представника понуђача и овлашћеног лица Наручиоца (Образац 11). 

Понуђач је у обавези да пре подношења понуде претходно изврши увид у објекте Наручиоца који су наведени у Техничкој спецификацији 

(Образац 5), и на којима ће се пружати предметне услуге, и то: 

- Београд - магацин, ул. Ломина бр. 22, Београд (за магацин у Ломиној улици, понуђач се најављује Дирекцији НСЗ, која се налази у улици 

Краља Милутина бр.8, у Београду, која му печатира Записник) 

- Филијала Пожаревац, ул. Шумадијска бр.31, Пожаревац 

- Филијала Нови Пазар, ул. Шабана Коче бр. 18, Нови Пазар 

- Филијала Суботица, ул. Јована Микића бр.12, Суботица 

- Филијала Лесковац, ул. Млинска бр. 16, Лесковац 

- Испостава Рума, ул. Железничка бр.84а (за Испоставу Рума, понуђач се најављује Филијали НСЗ Сремска Митровица, која се налази на 

адреси ул. Светог Димитрија бр.31, која му печатира Записник) 

уз претходну најаву представнику сваке организационе једнице (објекта) Наручиоца на телефон. Адресе свих објеката и контакт телефони налазе 

се на интернет сајту Наручиоца www.nsz.gov.rs / kontakt. О извршеном увиду се сачињава записник који потписују овлашћени представник 

понуђача и овлашћено лице Наручиоца (Образац 11). Понуде понуђача који није извршио увид у неведене објекте наручиоца или није доставио 

записник о извршеном у виду у све предвиђене објекте наручиоца, биће сматране неприхватљивим. 

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача се могу поделити и одвојено обићи одређени број наведених објеката, а 

потребно је да кумулативно буду обиђени сви објекти. Притом, сваки члан групе понуђача, у оквиру заједничке понуде, доставља попуњене, 

потписане и печатиране Записнике о извршеном увиду у објекте наручиоца, за све објекте које је обишао. 

У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач мора самостално обићи све наведене објекте наручиоца и доставити попуњене, печатиране 

и потписане Записнике. 

17 

Изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном увиду у објекте Наручиоца, у могућности да у потпуности изврши све уговорне 

обавезе које би настале по основу ове јавне набавке (Образац 12). 

У случају подношења заједничке понуде, сваки члан групе понуђача, у оквиру заједничке понуде, доставља попуњену, потписану и 

печатирану Изјаву понуђача (Образац 12). 

У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач самостално доставља  попуњену, потписану и печатирану Изјаву понуђача 

(Образац 12). 

http://www.nsz.gov.rs/
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Модел уговора  

- модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са ''попуњава Понуђач''), парафира или печатира све стране, 

овери печатом и потпише, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора 

- у случају подношења заједничке понуде, у модел уговора се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе 

понуђача га истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају 

19 

У случају подношења заједничке понуде, понуђачи морају доставити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, сходно одредбама члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне 

документације 

 

Докази који су у горњој табели наведени под тачкама 2, 3 и 4, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

Докази који су у горњој табели наведени под тачком 3, морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о 

додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре (тачка 1 из горње табеле), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре, као ни доказе из тачке 5 горње табеле (Биланс стања и Биланс успеха), осим мишљења овлашћеног ревизора, који 

су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Понуђач је у обавези да приложи све доказе одређене конкурсном документацијом у складу са одредбама исте и ЗЈН.  

У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у 

понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача из члана 78. став 1. ЗЈН, који води АПР, сходно члану 78. став 5. није дужан да приликом 

подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (услови од тачке 1 до тачке 4 из горње табеле), тј. да доставља доказе о 

испуњености истих. 
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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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 

услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 

набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде 

нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услове који су у горњој табели 

наведени под тачкама 1 до 4, и да достави доказе о испуњености истих док додатне услове (финансијски, пословни, кадровски и 

технички капацитет, поседовање траженог ISO сертификата) испуњавају заједно (кумулативно) у ком случају се докази о испуњености 

услова које испуњавају заједнички, достављају за све чланове групе понуђача који одређени услов/е испуњавају заједнички. 

Што се тиче образаца из одељка ''ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ'', Техничка 

спецификације предмета јавне набавке, Образац понуде, Образац структуре цене и модел уговора се достављају у једном 

примерку са збирним подацима свих чланова конзорцијума, потписују их и оверавају сви чланови групе понуђача ЗАЈЕДНО, док 

остале обрасце, сваки члан групе понуђача ОДВОЈЕНО потписује и печатира, и доставља у оквиру заједничке понуде. Обрасци 

финансијског, пословног, кадровског и техничког капацитета, као и Записници о извршеном увиду у објекте наручиоца (Образац 

11) и Изјава понуђача (Образац 12), не морају се подносити за све чланове групе понуђача, већ само за оне који одређени услов 

испуњавају заједнички (кумулативно) - сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног услова, 

ОДВОЈЕНО фотокопира или штампа, попуњава, потписује, печатира и доставља наведене обрасце у оквиру заједничке понуде. 

Понуда се у случају подношења заједничке понуде подноси КАО ЈЕДНА ЦЕЛИНА (упакована у један регистратор, коверат или слично). 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а што је детаљније дефинисано под тачком 2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача, из конкурсне документације. 
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3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услова који 

су у горњој табели наведени под тачкама од 1 до 4. 

Такође, за сваког подизвођача морају бити достављени докази о поседовању траженог ISO сертификата. 

Остале додатне услове (финансијски, пословни, кадровски и технички капацитет, као и обилазак објеката), понуђач мора испуњавати 

самостално (без подизвођача). 

3.4. Предност за домаће понуђаче  

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге 

или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу 

на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.  

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у 

смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана. 

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 6. члана 

86. ЗЈН. 

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. члана 

86. ЗЈН. 

Предност дата у ставу 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о 

слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 

Предност дата у ст. 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге 

стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 
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Образац 1 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

Приход од продаје 

(позиција АОП 202 из 

Биланса успеха) без 

ПДВ-а 

 

у 2010. години 

 

 

у 2011. години 

 

 

у 2012. години 

 

 

 

УКУПНАН ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ЗА 

ПРЕТХОДНЕ ТРИ ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ: 

 

   

 

Напомена: Укупан приход од продаје (позиција АОП 202 из Биланса успеха) доказује 

се увидом у биланс успеха који је понуђач обавезан да достави у оквиру своје понуде. 

Уз овај образац (попуњен, печатиран и потписан), доставити и доказе наведене под 

тачком 5 табеле 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ БРОЈ 51/14 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА, где је наведен и минимални финансијски капацитет који понуђач мора да 

задовољава.  

Уколико понуду поднесе група понуђача, укупни приходи од продаје се сабирају и 

посматрају збирно приликом оцењивања испуњености услова. 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално 

испуњавати овај услов, и доставити доказ о томе. 

 

 

 

              Датум:                                    Печат:                     Потпис одговорног лица: 

 

 

    __________________                                               ___________________________ 
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Образац 2 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

 

 

Ред. 

 бр. 

Назив референтног 

клијента / наручиоца 

Врста пружених 

услуга у претходне 

три године 

Број и датум 

уговора или 

фактура на основу 

којих су услуге 

пружане  

Вредност пружених 

услуга (дин. без 

ПДВ-а) 
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УКУПНО: 
 

 

 

Напомена: Горњу табелу попунити, и приложити доказе у складу са упутством из 

тачке 6 табеле 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

БРОЈ 51/14 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је 

наведена и минимална укупна вредност пружених услуга, у претходне три године, 

посматрано од објављивања позива за подношење понуда уназад (тј. у периоду од 

05.03.2011. - 05.03.2014.), коју захтева наручилац. 

За сваку референцу наведену у Обрасцу 2 Референтна листа – Пословни капацитет, 

доставити попуњен и од стране референтног наручиоца попуњен Образац ОП 1 (на 

следећој страни) или потврду референтног наручиоца. 

У случају потребе, образац копирати. 

 

 

 

     

                Датум:                               Печат:                      Потпис одговорног лица: 

 

_______________________                                               ________________________ 
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Образац ОП 1 

Назив референтног наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, 

достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

којом потврђујемо да нам је Добављач _________________________________________ 

(назив Добављача), из ______________________________________________ (седиште 

Добављача), током (или у периоду од – до) ___________________________________. 

године, извршио услуге ______________________________________________________ 

(назив-врста извршених услуга) у укупној вредности од _________________________ 

(словима: _________________________________________________________________) 

динара без ПДВ-а, а по основу уговора / фактура бр. _____________________________, 

од ______________________________________________________. 

 Потврда се издаје на захтев _______________________________________ (назив 

Добављача) ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуге капиталног 

одржавања термо-техничких инсталација на објектима, број 51/14, и у друге сврхе се 

не може користити.  

Место:___________________  

 

Датум:___________________ 

 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 

  Наручилац – Клијент 

____________________________ 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-клијенте из 

референтне листе. 
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Образац 3 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Списак и квалификациона структура радника 
 

Редни 

број 

Име и презиме 

радника 

Радно место у 

систематизацији 

Стручна 

спрема 

Лиценца / 

сертификат / 

атест 

Датим ступања у 

радни однос код / 

понуђача 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15 
     

16 
     

17 
     

18 
     

19 
     

20 
     

21 
     

22 
     

23 
     

24 
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25 
     

26 
     

27 
     

28 
     

29 
     

30 
     

31 
     

32 
     

33 
     

34 
     

35 
     

36 
     

37 
     

38 
     

39 
     

40 
     

 

Напомена: Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 7 табеле 

3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 51/14 И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведен и 

минимални кадровски капацитет којим понуђач мора да располаже.  

У случају потребе, образац фотокопирати. 

 

 

 

                Датум:                               Печат:                      Потпис одговорног лица: 

 

_______________________                                               ________________________ 
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Образац 4 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Спецификација пословног простора, возила, основних средстава, машина и осталих 

средстава за рад, која су релевантна и која могу бити коришћена за извршење 

уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке 
 

Редни 

број 
Назив 

Минимална 

захтевана 

количина / 

површина 

Количина/површина 

којом понуђач 

(подизвођач) 

располаже 

Врста приложеног 

доказа 

(позиција у пописној 

листи, број уговора, 

фактуре или сл.) 

1 Пословни простор 400 m
2
   

2 Ровокопач  1 ком.   

3 Ауто дизалица (до 8 тона) 1 ком.   

4 Апарат за залеђивање цеви 1/8''-2'' 1 ком.   

5 
Гарнитура за аутогено заваривање 

(манометри, цеви, боце) 
5 ком.   

6 
Апарат за електролучно 

заваривање 375-400А 
5 ком.   

7 
Апарат за варење Co2 од 150-

500Аh 
3 ком.   

8 Детектор метала и каблова у зиду 2 ком.   

9 Путничко или теретно возило 2 ком.   

10 
Возило са кабином за превоз 

радника, алат и материјал 
2 ком.   

11 Камион кипер од 5 м³ 1 ком.   

12 
Камион за превоз носивости 7 и 

више тона 
1 ком.   
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Напомена: Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 8 табеле 

3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 51/14 И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру које је 

наведен и минимални технички капацитет којим понуђач мора да располаже. 

У случају потребе, образац фотокопирати. 
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Образац 5 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

I OBJEKAT U BEOGRADU, UL. LOMINA BR.22  
I a) IZVOĐENJE SISTEMA GREJANJA NA TOPLU VODU ELEKTRIČNIM KOTLOM OD 18 KW 

Redni 

broj 
Opis usluga 

Jedinica 

mere 

Količina/obim 

usluga 

Cena po 

jedinici 

mere (u din. 

bez PDV-a) 

Ukupna cena za 

zahtevanu količinu 

/obim usluga (u 

din. bez PDV-a) 

1 

Pripreme za izvođenje termo mašinskih usluga, 

pražnjenje instalacije, obezbeđenje prostora od 

pojave požara usled varenja, defektaža oštećenja 

instalacije i opreme, planiaranje mera za 

otklanjanje havarije, obaveštavanje  i predlaganje 

mera za otklanjanje. 

Obračun se vrši prema broju objekata u zgradi. 

Pod priključnim objektom se podrazumevaju: 

radijatori, kotlovi, bojleri, protivstrujni aparati i sl.   

do 50 priključnih mesta komplet 1     

2.a. 

Isporuka i ugradnja grejnih tela  i to :  

*aluminijumski radijatorski članak   

tip  600/80 članak 122     

2.b. 

Isporuka i ugradnja fan coil aparata, za dvocevni  

sistem grejanja/hlađenja. Komplet sa tipskom 

maskom, tacnom za odvod kondezata i nogicama 
 

Q=2400 W kom. 3     

3 

Isporuka i ugradnja crnih čeličnih cevi  
 

Ø  1/2'' m' 93     

Ø  3/4'' m' 68     

Ø  1'' m' 44     

Ø  5/4'' m' 22     

4 

Za sav spojni i zaptivni materijal kao što su - 

lukovi, držači, tiplovi, vešaljke, žica za varenje, 

brusne i rezne ploče, plaća se  % od vrednosti 

predhodne pozicije  

 

40% x ........... (zbir jediničnih cena iz prethodne 

pozicije) 
komplet 0,4 

    

5 
Izrada i ugradnja radijatorskih veza  

 
R   1/2'' kom. 20     

6 
Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila 

 
R   1/2'' kom. 10     

7 
Isporuka i ugradnja radijatorskih navijaka  

 
R   1/2'' kom. 10     
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8 

Isporuka i ugradnja radijatorskih čepova i 

redukcija sa dihtungom  

R  5/4'' kom. 20     

R  5/4'' - 1/2'' kom. 20     

9 

Isporuka i ugradnja ventila sa navojem za grejanje 
 

R  1/2'' kom. 4     

R   1'' kom. 8     

10 

Isporuka i ugradnja cevnih šelni sa tiplom 
 

Ø1/2" kom. 22     

Ø3/4" kom. 10     

Ø1" kom. 6     

Ø5/4" kom. 4     

11 

Isporuka i ugradnja radijatorskih konzola i držača 
 

KP-1 kom. 20     

KPD-1 kom. 10     

12 
Isporuka i ugradnja ozračnih slavinica 

 
R 1/2" kom. 10     

13 

Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i 

pražnjenje  

R 1/2" kom. 6     

14 

Isporuka i montaža 
 

manometra R-1/2”  Φ 100 opseg 0-16 bara kom. 2     

termometar R-1/2” opseg 0-200 C kom. 2     

15 

Isporuka i montaža zatvorenog ekspanzionog suda 

i to:  

V=od 36 do 50 lit kom. 1     

16 
Isporuka i montaža dihtir sistema zapremine 

 
V=od 51 do 100 lit kom. 1     

17 

Ugradnja cirkulacionih pumpi sa  

priključcima   

na navoj R - 1'' ÷ 2'' komplet 2     

18 Cirkulaciona pumpa  kom. 2     

19 
Isporuka i ugradnja čeličnih profila toplo  

ili hladno vučenih raznih oblika ( L , U, I) 
kg 59 

    

20 

Ispitivanje instalacije na hidraulički pritisak, 

punjenje instalacije vodom na odgovarajući 

pritisak, vizuelni pregled instalacije i otklanjanje 

nedostataka. 

Obračun se vrši po jednom grejnom telu 

 

do 30 priključnih mesta kom. 1     
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21 

Topla proba sa finom regulacijom grejnih tela i 

postizanja zahtevane temperature sa mernim 

instrumentom max ± 1,5°C i izradom zapisnika o 

izvršenoj regulaciji. 

Obračun se vrši po jednom grejnom telu: 

 

do 50 priključnih mesta kom. 1     

22 

Završni radovi sa primopredajom instalacije  

korisniku na dalju upotrebu  

Obračun se vrši prema broju objekata 

u zgradi 

 

do 50 priključnih mesta komplet 1     

23 

Farbanje zaštitnom bojom sa svim 

predradnjama i zaštitom sa završnim 

čišćenjem 
 

Ø  1/2'' m' 93     

Ø  3/4'' m' 68     

Ø  1'' m' 44     

Ø  5/4'' m' 22     

24 

Farbanje završnom bojom po zahtevu 

investitora sa svim predradnjama, zaštitom i 

završnim čišćenjem 
 

Ø  1/2'' m' 93     

Ø  3/4'' m' 68     

Ø  1'' m' 44     

Ø  5/4'' m' 22     

I b) ELEKTRO GREJANJE 

25 

Isporuka i ugradnja električnih toplovodnih 

kotlova za centralno grejanja poslovnih prostorija 

u potpunosti opremljen sa svim radnim i 

sigurnosnim elementima sledećih snaga: 

 

18 KW  (3 x 6 kw) kom. 1     

26 
Isporuka i ugradnja termostata za regulaciju sobne 

temperature 
kom. 1 

    

27 

Izrada el.instalacije na zidu sa polaganjem kabla 

ispod maltera ili u kanalice  

PPY 5 x 2,5 mm2 m' 30     

PPY 5x 10    mm2 m' 25     

28 
Povezivanje elektro potrošača na el.instalaciju i 

puštanje u rad, El.kotlai cirkulacionih pumpi 
kom. 3 
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29 

Probijanje novih otvora  za prolaz novog 

cevovoda u postojeće pregradne zidove (opeka, 

montažni i medjuspratne konstrukcije sa svim 

slojevima). Probijanje izvršiti pažljivo sa svim 

prethodnim radnjama (demontaža, šlicanje podne 

konstrukcije...). Nakon probijanja, postavljanja 

nove instalacije i izvršenih proba iste, izvršiti sve 

potrebne radove (krpljenje, krečenje itd) da bi se 

dovelo u prethodno ispravno stanje. Količina 

uzeta po proceni 

kom 14  

    

30 

Izrada i postavljanje oznaka na armaturi (namena) 

i cevovodima (vrsta i smer fluida) u kotlarnici, u 

odgovarajućim bojama prema tehničkim 

uslovima; 

Upoznavanje službe investitora sa izvedenom 

instalacijom i obuka radnika koje odredi za 

rukovanje i održavanje instalacije (može i u toku 

probnog pogona); 

Izrada i predaja investitoru spiska sa 

specifikacijom rezervnih delova, alata i pribora 

neophodnog za normalno pogonsko održavanje 

instalacije. Troškovi obezbeđenja rezervnih 

delova su troškovi tekućeg održavanja po isteku 

garantnog roka; 

Zatvaranje i rasčišćavanje objekta; 

Priprema dokumentacije i objekta za tehnički 

pregledu i učešće u tehničkom pregledu; 

Primopredaja instalacije i prateće dokumentacije 

investitoru (atesti, garancije, zapisnici) 

kom 1  

    

31 

Izrada projekta izvedenog objekta u četiri 

primerka u papirnom obliku, kao i jedan primerak 

u elektronskom obliku 

kom 1  

    

UKUPNA PONUĐENA CENA USLUGA ZA OBJEKAT I – BEOGRAD, LOMINA 

(1+2+3+.....+31)  
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II OBJEKAT U POŽAREVCU, UL ŠUMADIJSKA BR.31 

IZRADA GREJNOG SISTEMA NA TOPLU VODU U NOVOIZGRAĐENOM DELU OBJEKTA FILIJALE 

POŽAREVAC U POTKROVLJU SA ZAMENOM DELA U PODSTANICI ZBOG POVEĆANJA KAPACITETA 

GREJANJA 

Redni 

broj 
Opis usluga 

Jedinica 

mere 

Količina/obim 

usluga 

Cena po 

jedinici mere 

(u din. bez 

PDV-a) 

Ukupna cena za 

zahtevanu količinu 

/obim usluga (u 

din. bez PDV-a) 

1 

Pripreme za izvođenje termo mašinskih usluga, 

pražnjenje instalacije, obezbeđenje prostora od 

pojave požara usled varenja, defektaža oštećenja 

instalacije i opreme, planiaranje mera za 

otklanjanje havarije, obaveštavanje  i predlaganje 

mera za otklanjanje. 

Obračun se vrši prema broju objekata u zgradi. 

Pod priključnim objektom se podrazumevaju: 

radijatori, kotlovi, bojleri, protivstrujni aparati i sl.   

do 50 priključnih mesta komplet 1     

2 

Isporuka i ugradnja grejnih tela i to :  

*aluminijumski radijatorski članak   

tip  600/80 članak 150     

3 

Isporuka i ugradnja fan coil aparata, za dvocevni  

sistem grejanja/hlađenja. Komplet sa tipskom 

maskom,  tacnom za odvod kondezata i nogicama 
 

Q= 3600 W kom. 4     

4 

Isporuka i ugradnja crnih čeličnih cevi  
 

Ø  1/2'' m' 118     

Ø  3/4'' m' 58     

Ø  1'' m' 64     

Ø  5/4'' m' 32     

5 

Za sav spojni i zaptivni materijal kao što su - 

lukovi, držači, tiplovi, vešaljke, žica za varenje, 

brusne i rezne ploče, plaća se  % od vrednosti 

predhodne pozicije  

 

40% x ........... (zbir jediničnih cena iz prethodne 

pozicije) 
komplet 0,4 

    

6 

Isporuka i montaža kompresione poluspojnice sa 

spoljnim navojem dimenzija   

Φ18 x 1/2” kom. 8     

7 
Isporuka i montaža MS kolektora za razvod vode 

 
Φ5/4”-1/2” (4) kom. 1     

8 
Isporuka i montaža T komad razdelnika 

 
Φ5/4x1/2”x3/8” kom. 1     

9 
Isporuka i montaža ozračno lonče 

 
bočno sa NV 3/8” kom. 1     
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10 

Isporuka i montaža ventila sa navojemza ugradnju 

na razdelnik      

R  1/2'' kom. 8     

11 
Isporuka i montaža aluplast cevi 

 
 Ø18x2mm m' 172     

12 
Izrada i ugradnja radijatorskih veza  

 
R   1/2'' kom. 22     

13 
Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila 

 
R   1/2'' kom. 11     

14 
Isporuka i ugradnja radijatorskih navijaka  

 
R   1/2'' kom. 11     

15 

Isporuka i ugradnja radijatorskih čepova i 

redukcija sa dihtungom  

R  5/4'' kom. 11     

R  5/4'' - 1/2'' kom. 22     

16 
Isporuka i ugradnja ventila sa navojem za grejanje 

 
R   5/4'' kom. 6     

17 

Isporuka i ugradnja cevnih šelni sa tiplom 
 

Ø1/2" kom. 14     

Ø3/4" kom. 6     

Ø1" kom. 10     

Ø5/4" kom. 5     

18 

Isporuka i ugradnja radijatorskih konzola i držača 
 

KP-1 kom. 28     

KPD-1 kom. 14     

19 
Isporuka i ugradnja ozračnih slavinica 

 
R 1/2" kom. 11     

20 

Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i 

pražnjenje  

R 1/2" kom. 11     

21 

Isporuka i montaža 
 

manometra R-1/2”  Φ 100 opseg 0-16 bara kom. 2     

termometar R-1/2” opseg 0-200 C kom. 2     

22 

Isporuka i montaža zatvorenog ekspanzionog suda 

i to:  

V=od 36 do 50 lit kom. 1     

23 
Isporuka i montaža dihtir sistema zapremine 

 
V=od 51 do 100 lit kom. 1     

24 

Ugradnja cirkulacionih pumpi sa  

priključcima   

DN 40 komplet 2     

25 Cirkulaciona pumpa  kom. 2     
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26 

Ispitivanje instalacije na hidraulički pritisak, 

punjenje instalacije vodom na odgovarajući 

pritisak, vizuelni pregled instalacije i otklanjanje 

nedostataka. 

Obračun se vrši po jednom grejnom telu 

 

do 30 priključnih mesta kom. 1     

27 

Topla proba sa finom regulacijom grejnih tela i 

postizanja zahtevane temperature sa mernim 

instrumentom max ± 1,5°C i izradom zapisnika o 

izvršenoj regulaciji. 

Obračun se vrši po jednom grejnom telu: 

 

do 50 priključnih mesta kom. 1     

28 

Završni radovi sa primopredajom instalacije  

korisniku na dalju upotrebu  

Obračun se vrši prema broju objekata 

u zgradi 

 

do 50 priključnih mesta komplet 1     

29 

Farbanje zaštitnom bojom sa svim 

predradnjama i zaštitom sa završnim 

čišćenjem 
 

Ø  1/2'' m' 118     

Ø  3/4'' m' 58     

Ø  1'' m' 64     

Ø  5/4'' m' 32     

30 

Farbanje završnom bojom po zahtevu 

investitora sa svim predradnjama, zaštitom i 

završnim čišćenjem 
 

Ø  1/2'' m' 118     

Ø  3/4'' m' 58     

Ø  1'' m' 64     

Ø  5/4'' m' 32     

31 

Probijanje novih otvora  za prolaz novog 

cevovoda u postojeće pregradne zidove (opeka, 

montažni i medjuspratne konstrukcije sa svim 

slojevima). Probijanje izvršiti pažljivo sa svim 

prethodnim radnjama (demontaža, šlicanje podne 

konstrukcije...). Nakon probijanja, postavljanja 

nove instalacije i izvršenih proba iste, izvršiti sve 

potrebne radove (krpljenje, krečenje itd) da bi se 

dovelo u prethodno ispravno stanje. Količina 

uzeta po proceni 

kom 28 
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32 

Izrada i postavljanje oznaka na armaturi (namena) 

i cevovodima (vrsta i smer fluida) u kotlarnici, u 

odgovarajućim bojama prema tehničkim 

uslovima; 

Upoznavanje službe investitora sa izvedenom 

instalacijom i obuka radnika koje odredi za 

rukovanje i održavanje instalacije (može i u toku 

probnog pogona); 

Izrada i predaja investitoru spiska sa 

specifikacijom rezervnih delova, alata i pribora 

neophodnog za normalno pogonsko održavanje 

instalacije. Troškovi obezbeđenja rezervnih 

delova su troškovi tekućeg održavanja po isteku 

garantnog roka; 

Zatvaranje i rasčišćavanje objekta; 

Priprema dokumentacije i objekta za tehnički 

pregledu i učešće u tehničkom pregledu; 

Primopredaja instalacije i prateće dokumentacije 

investitoru (atesti, garancije, zapisnici) 

kom 1 

    

33 

Izrada projekta izvedenog objekta u četiri 

primerka u papirnom obliku, kao i jedan primerak 

u elektronskom obliku 

kom 1 

    

UKUPNA PONUĐENA CENA USLUGA ZA OBJEKAT II – POŽAREVAC 

(1+2+3+.....+33) 
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III OBJEKAT U NOVOM PAZARU, UL. ŠABANA KOČE BR.18 

IZRADA GREJNOG SISTEMA NA TOPLU VODU U NOVOIZGRAĐENOM DELU OBJEKTA FILIJALE NOVI 

PAZAR U POTKROVLJU SA ZAMENOM DELA U PODSTANICI ZBOG POVEĆANJA KAPACITETA 

GREJANJA 

Redni 

broj 
Opis usluga 

Jedinica 

mere 

Količina/obim 

usluga 

Cena po 

jedinici mere 

(u din. bez 

PDV-a) 

Ukupna cena za 

zahtevanu količinu 

/obim usluga (u 

din. bez PDV-a) 

1 

Pripreme za izvođenje termo mašinskih usluga, 

pražnjenje instalacije, obezbeđenje prostora od 

pojave požara usled varenja, defektaža oštećenja 

instalacije i opreme, planiaranje mera za 

otklanjanje havarije, obaveštavanje  i predlaganje 

mera za otklanjanje. 

Obračun se vrši prema broju objekata u zgradi. 

Pod priključnim objektom se podrazumevaju: 

radijatori, kotlovi, bojleri, protivstrujni aparati i sl. 

 

do 50 priključnih mesta komplet 1 
  

2 

Isporuka i ugradnja grejnih tela  i to : 

*aluminijumski radijatorski članak  

Tip  600/80 članak 198 
  

3 

Isporuka i ugradnja fan coil aparata, za dvocevni  

sistem grejanja/hlađenja. Komplet sa tipskom 

maskom,  tacnom za odvod kondezata i nogicama 
 

Q= 2400 W kom. 4 
  

4 

Isporuka i ugradnja crnih čeličnih cevi 
 

Ø  1/2'' m' 112 
  

Ø  3/4'' m' 38 
  

Ø  1'' m' 20 
  

Ø  5/4'' m' 14 
  

Ø  6/4'' m' 16 
  

Ø  2'' m' 12 
  

5 

Za sav spojni i zaptivni materijal kao što su - 

lukovi, držači, tiplovi, vešaljke, žica za varenje, 

brusne i rezne ploče, plaća se  % od vrednosti 

predhodne pozicije 

 

40% x ........... (zbir jediničnih cena iz prethodne 

pozicije) 
komplet 0,40 

  

6 

Isporuka i montaža kompresione poluspojnice sa 

spoljnim navojem dimenzija 

 

 

Φ18 x 1/2” kom. 8 
  

7 
Isporuka i montaža MS kolektora za razvod vode 

   
Φ5/4”-1/2” (4) kom. 1 

  

8 
Isporuka i montaža T komad razdelnika 

 

 

Φ5/4x1/2”x3/8” kom. 1 
  



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 51/14, капитално одржавање 

термо-техничких инсталација на објектима 

 

Страница 39 од 77 

 

9 
Isporuka i montaža ozračno lonče 

 

bočno sa NV 3/8” kom. 1 
  

10 

Isporuka i montaža ventila sa navojemza ugradnju 

na razdelnik 
 

 

R  1/2'' kom. 8 
  

11 
Isporuka i montaža aluplast cevi 

 
Ø18x2mm m' 156 

  

12 
Izrada i ugradnja radijatorskih veza 

 
R   1/2'' kom. 36 

  

13 
Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila 

 
R   1/2'' kom. 18 

  

14 
Isporuka i ugradnja radijatorskih navijaka 

 
R   1/2'' kom. 18 

  

15 

Isporuka i ugradnja ventila sa termostatskom 

glavom  

R   1/2'' kom. 36 
  

16 

Isporuka i ugradnja radijatorskih čepova i 

redukcija sa dihtungom  

R  5/4'' kom. 18 
  

R  5/4'' - 1/2'' kom. 36 
  

17 

Isporuka i ugradnja ventila sa navojem za grejanje 
 

R  1/2'' kom. 4 
  

R   2' kom. 2 
  

18 

Isporuka i ugradnja cevnih šelni sa tiplom 
 

Ø1/2" kom. 18 
  

Ø3/4" kom. 6 
  

Ø1" kom. 4 
  

19 

Isporuka i ugradnja radijatorskih konzola i držača 
 

KP-1 kom. 36 
  

KPD-1 kom. 18 
  

20 
Isporuka i ugradnja ozračnih slavinica 

 
R 1/2" kom. 18 

  

21 

Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i 

pražnjenje  

R 1/2" kom. 6 
  

22 

Isporuka i montaža 
 

manometra R-1/2”  Φ 100 opseg 0-16 bara kom. 2 
  

termometar R-1/2” opseg 0-200 C kom. 2 
  

23 

Isporuka i montaža zatvorenog ekspanzionog suda 

i to:  

V=od 36 do 50 lit kom. 1 
  

24 
Isporuka i montaža dihtir sistema zapremine 

 
V=od 51 do 100 lit kom. 1 
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25 

Ugradnja cirkulacionih pumpi sa priključcima 
 

na prirubnice  NO 50 - NO 100 komplet 2 
  

Cirkulaciona pumpa DN 50 kom. 2 
  

26 

Ispitivanje instalacije na hidraulički pritisak, 

punjenje instalacije vodom na odgovarajući 

pritisak, vizuelni pregled instalacije i otklanjanje 

nedostataka. 

Obračun se vrši po jednom grejnom telu 

 

do 30 priključnih mesta kom. 1 
  

27 

Topla proba sa finom regulacijom grejnih tela i 

postizanja zahtevane temperature sa mernim 

instrumentom max ± 1,5°C i izradom zapisnika o 

izvršenoj regulaciji. 

Obračun se vrši po jednom grejnom telu: 

 

do 50 priključnih mesta kom. 1 
  

28 

Završni radovi sa primopredajom instalacije 

korisniku na dalju upotrebu 

Obračun se vrši prema broju objekata 

u zgradi 

 

do 50 priključnih mesta komplet 1 
  

29 

Farbanje zaštitnom bojom sa svim 

predradnjama i zaštitom sa završnim 

čišćenjem 
 

Ø  1/2'' m' 112 
  

Ø  3/4'' m' 38 
  

Ø  1'' m' 20 
  

Ø  5/4'' m' 14 
  

Ø  6/4'' m' 16 
  

30 

Farbanje završnom bojom po zahtevu 

investitora sa svim predradnjama, zaštitom i 

završnim čišćenjem 
 

Ø  1/2'' m' 112 
  

Ø  3/4'' m' 38 
  

Ø  1'' m' 20 
  

Ø  5/4'' m' 14 
  

Ø  6/4'' m' 16 
  

31 

Probijanje novih otvora  za prolaz novog cevovoda 

u postojeće pregradne zidove (opeka, montažni i 

medjuspratne konstrukcije sa svim slojevima). 

Probijanje izvršiti pažljivo sa svim prethodnim 

radnjama (demontaža, šlicanje podne 

konstrukcije...). Nakon probijanja, postavljanja 

nove instalacije i izvršenih proba iste, izvršiti sve 

potrebne radove (krpljenje, krečenje itd) da bi se 

dovelo u prethodno ispravno stanje. Količina uzeta 

po proceni 

kom 43 
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32 

Izrada i postavljanje oznaka na armaturi (namena) 

i cevovodima (vrsta i smer fluida) u kotlarnici, u 

odgovarajućim bojama prema tehničkim uslovima; 

Upoznavanje službe investitora sa izvedenom 

instalacijom i obuka radnika koje odredi za 

rukovanje i održavanje instalacije (može i u toku 

probnog pogona); 

Izrada i predaja investitoru spiska sa 

specifikacijom rezervnih delova, alata i pribora 

neophodnog za normalno pogonsko održavanje 

instalacije. Troškovi obezbeđenja rezer-vnih 

delova su troškovi tekućeg održavanja po isteku 

garantnog roka; 

Zatvaranje i rasčišćavanje objekta; 

Priprema dokumentacije i objekta za tehnički 

pregledu i učešće u tehničkom pregledu; 

Primopredaja instalacije i prateće dokumentacije 

investitoru (atesti, garancije, zapisnici) 

kom 1 
  

33 

Izrada projekta izvedenog objekta u četiri primerka 

u papirnom obliku, kao i jedan primerak u 

elektronskom obliku 

kom 1 
  

UKUPNA PONUĐENA CENA USLUGA ZA OBJEKAT III – NOVI PAZAR 

(1+2+3+.....+33) 
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IV OBJEKAT U SUBOTICI, UL. JOVANA MIKIĆA BR. 12 

INSTALACIJA SISTEMA ZA GREJANJE I VENTILACIJU 

Redni 

broj 
Opis usluga 

Jedinica 

mere 

Količina/obim 

usluga 

Cena po 

jedinici mere 

(u din. bez 

PDV-a) 

Ukupna cena za 

zahtevanu količinu 

/obim usluga (u 

din. bez PDV-a) 

1 

Nabavka, isporuka TOPLOTNE PUMPE vazduh-

voda / spoljna jedinica sa integrisanim hidro 

modulom, kapaciteta Qh/Qg=12/14 kW 

kom. 2     

2 

Nabavka, isporuka i montaža unutrašnje 

kanalske jedinice pripadajućom  

pumpom za odvod kondezata kapaciteta Qg = 14 

kW, L = 1.500 m 3/h 

kom. 2     

3 
Nabavka, isporuka i montaža žičanog zidnog 

termostata  
kom. 2     

4 

Nabavka, isporuka i montaža rekuperatora 

Toplote kapaciteta V=1.200 m3/h, efikasnosti 

preko 74% 

kom. 2     

5 

Nabavka, isporuka i montaža aluminijumske 

spoljašnje fiksne žaluzine dimenzija 500mm 

X 500 mm u kompletu sa zaštitnom 

mrežicom 

kom. 4     

6 

Nabavka, isporuka i montaža anemostata sa 

regulatorima protoka i plenumskom kutijom za 

ubacivanje vazduha dimenzija 400 mm x400 mm 

u kompletu sa zaštitnom mrežicom 

kom. 6     

7 

Nabavka, isporuka i montaža aluminijumskih 

rešetki sa regulatorima protoka za 

izvlačenje vazduha dimenzija 400m x 200m 

u kompletu sa plenumskom kutijom 

kom. 10     

8 

Nabavka, isporuka i montaža kanala od 

pocinkovanog lima u kompletu sa 

elementima za kačenje, vešanje i spajanje 

kg 560     

9 

Nabavka, isporuka i montaža izolacije sa 

parnom branom debljine 9 mm za izolaciju 

kanala 

m2 35     

10 

Nabavka, isporuka i montaža izolovanih 

fleksi creva prečnika i to:  

Ф 200 m1 76     

Ф 250 m1 64     

Isporuka i ugradnja crnih čeličnih cevi  
 

Ø  1/2'' m' 34     

Ø  3/4'' m' 28     

Ø  1'' m' 46     

Ø  5/4'' m' 78     
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11 

Za sav spojni i zaptivni materijal kao što su - 

lukovi, držači, tiplovi, vešaljke, žica za varenje, 

brusne i rezne ploče, plaća se  % od vrednosti 

predhodne pozicije  

 

40% (zbir jediničnih cena iz prethodne pozicije) komplet 0,4     

12 

Nabavka, isporuka i montaža 

komunikacijskog kabla 2 x 0,75 mm između 

kanalske klime i zidnog termostata 

m1 38     

13 
Nabavka, isporuka i montaža pvc cevi za 

odvod kondeza prečnika 25 mm 
m1 42     

14 

Isporuka i ugradnja ventila sa navojem za 

grejanje 

 

 

R  1/2'' kom. 4     

R  3/4'' kom. 6     

R   1'' kom. 4     

R   5/4'' kom. 4     

15 

Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i 

pražnjenje 

 

 

R 1/2" kom. 4     

16 

Isporuka i montaža 
 

manometra R-1/2”  Φ 100 opseg 0-16 bara kom. 4     

termometar R-1/2” opseg 0-200 C kom. 4     

17 

Isporuka i montaža zatvorenog ekspanzionog 

suda i to:  

V=80 lit kom. 2     

18 Nabavka isporuka i montaža cirkulacionih pumpi    kom. 2     

19 
Isporuka i ugradnja čeličnih profila toplo  ili 

hladno vučenih raznih oblika ( L , U, I) 
kg 90     

20 

Ispitivanje instalacije na hidraulički pritisak, 

punjenje instalacije vodom na odgovarajući 

pritisak, vizuelni pregled instalacije i otklanjanje 

nedostataka. 

komplet 1     

21 

Vakumiranje sistema, dopuna freona, 

puštanje u rad sa dokazivanjem željenih 

parametara 

komplet 1     

22 

Isporuka i montaža svih elektro instalacija 

u razvodnom ormanu RO za ugradnju 6 

novih strujnih krugova,sa potrebnim Materijalom 

potrebnim za šemiranje ormana. 

Sve komplet sa unošenjem nastalih izmena u 

šemu razvodnog ormana, povezano, ispitano 

i pušteno u ispravan rad 

komplet 1     
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23 

Izrada napajanja rekuperatora kablom N2XH 

-J 5x2,5mm2. Kabl se postavlja delimično 

ispod gipsane ploče, delimično u spuštenom 

plafonu. Plaća se po metru dužnom 

m1 52     

24 

Izrada napajanja unutrašnje jedinice kablom 

N2XH-J 5x2,5mm2. Kabl se postavlja 

delimično ispod gipsane ploče, delimično u 

spuštenom plafonu. Plaća se po metru 

dužnom 

m1 58     

25 

Izrada napajanja unutrašnje jedinice kablom 

N2XH-J 5x6 mm2. Kabl se postavlja 

delimično ispod gipsane ploče, delimično u 

spuštenom plafonu. Plaća se po metru 

dužnom 

m1 48     

26 

Ispitivanje električnih veličina sa izdavanjem 

izveštaja: 

- zaštita od električnog udara 

- izjednačenja potencijala 

- merenje otpora uzemljenja 

- neprekidnost provodnika 

komplet 1     

27 

Probijanje novih otvora  za prolaz novog 

cevovoda u postojeće pregradne zidove (opeka, 

montažni i medjuspratne konstrukcije sa svim 

slojevima). Probijanje izvršiti pažljivo sa svim 

prethodnim radnjama (demontaža, šlicanje podne 

konstrukcije...). Nakon probijanja, postavljanja 

nove instalacije i izvršenih proba iste, izvršiti sve 

potrebne radove (krpljenje, krečenje itd) da bi se 

dovelo u prethodno ispravno stanje. Količina 

uzeta po proceni 

kom 30     

28 

Izrada i postavljanje oznaka na armaturi (namena) i 

cevovodima (vrsta i smer fluida) u kotlarnici, u 

odgovarajućim bojama prema tehničkim uslovima; 

Upoznavanje službe investitora sa izvedenom 

instalacijom i obuka radnika koje odredi za 

rukovanje i održavanje instalacije (može i u toku 

probnog pogona); 

Izrada i predaja investitoru spiska sa specifikacijom 

rezervnih delova, alata i pribora neophodnog za 

normalno pogonsko održavanje instalacije. 

Troškovi obezbeđenja rezer-vnih delova su troškovi 

tekućeg održavanja po isteku garantnog roka; 

Zatvaranje i rasčišćavanje gradilišta; 

Priprema dokumentacije i objekta za tehnički 

pregledu i učešće u tehničkom pregledu; 

Primopredaja instalacije i prateće dokumentacije 

investitoru (atesti, garancije, zapisnici) 

kom 1     
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29 

Izrada projekta izvedenog objekta u četiri 

primerka u papirnom obliku, kao i jedan 

primerak u elektronskom obliku 

kom 1     

UKUPNA PONUĐENA CENA USLUGA ZA OBJEKAT IV – SUBOTICA 

(1+2+3+.....+29) 
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V OBJEKAT U RUMI, UL. ŽELEZNIČKA BR. 84a 

INSTALACIJA KOTLA ZA CENTRALNO GREJANJE 

Redni 

broj 
Opis usluga 

Jedinica 

mere 

Količina/obim 

usluga 

Cena po 

jedinici mere 

(u din. bez 

PDV-a) 

Ukupna cena za 

zahtevanu količinu 

/obim usluga (u 

din. bez PDV-a) 

1 

Isporuka i ugradnja  gasnog aparata-kotla za  

centralno grejanja poslovnih prostorija u 

potpunosti opremljen sa svim radnim i 

sigurnosnim elementima 

Sledeće snage: 

 

Do 24 KW kom. 2   

2 
Nabavka isporuka i montaža digitalnog 

termostata za regulaciju gasnog aparata 
kom. 2   

UKUPNA PONUĐENA CENA USLUGA ZA OBJEKAT V – RUMA (1+2) 
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VI OBJEKAT U LESKOVCU, UL. MLINSKA BR.16 
RAZVOD TOPLE VODE I GREJNA TELA U OBJEKTU DVORIŠNOG ANEKSA I PRIKLJUČENJE NA TOPLOTNU 

PODSTANICU, IZRADA TOPLOTNE PODSTANICE, SA PRIKLJUČENJEM NA MAGISTRALNI TOPLOVOD U DVORIŠTU 

SUSEDA 

Redni 

broj 
Opis usluga 

Jedinica 

mere 

Količina/obim 

usluga 

Cena po 

jedinici mere 

(u din. bez 

PDV-a) 

Ukupna cena za 

zahtevanu količinu 

/obim usluga (u 

din. bez PDV-a) 

VI a) RADIJATORSKO GREJANJE   

1 

Pripreme za izvođenje termo mašinskih usluga, 

pražnjenje instalacije, obezbeđenje prostora od 

pojave požara usled varenja, defektaža oštećenja 

instalacije i opreme, planiaranje mera za 

otklanjanje havarije, obaveštavanje  i predlaganje 

mera za otklanjanje. 

Obračun se vrši prema broju objekata u zgradi. 

Pod priključnim objektom se podrazumevaju: 

radijatori, kotlovi, bojleri, protivstrujni aparati i 

sl. 

 

do 50 priključnih mesta komplet 1 
  

2 

Isporuka i ugradnja grejnih tela  i to : 

*aluminijumski radijatorski članak  

tip  600/80 članak 180 
  

3 

Isporuka i ugradnja fan coil aparata, za dvocevni  

sistem grejanja/hlađenja. Komplet sa tipskom 

maskom,  

tacnom za odvod kondezata i nogicama 

 

Q= 3600 W kom. 4 
  

3 

Isporuka i ugradnja crnih čeličnih cevi 
  

Ø  1/2'' m' 92 
  

Ø  3/4'' m' 42 
  

Ø  1'' m' 24 
  

Ø  5/4'' m' 52 
  

Ø  6/4'' m' 24 
  

4 

Za sav spojni i zaptivni materijal kao što su - 

lukovi, držači, tiplovi, vešaljke, žica za varenje, 

brusne i rezne ploče, plaća se  % od vrednosti 

predhodne pozicije 

 

40% x ........... (zbir jediničnih cena iz prethodne 

pozicije) 
komplet 0,4 

  

5 
Izrada i ugradnja radijatorskih veza 

 
R   1/2'' kom. 32 

  

6 
Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila 

 
R   1/2'' kom. 20 

  

7 
Isporuka i ugradnja radijatorskih navijaka 

 
R   1/2'' kom. 20 
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8 

Isporuka i ugradnja ventila sa termostatskom 

glavom  

R   1/2'' kom. 20 
  

9 

Isporuka i ugradnja radijatorskih čepova i 

redukcija sa dihtungom  

R  5/4'' kom. 16 
  

R  5/4'' - 1/2'' kom. 48 
  

10 

Isporuka i ugradnja ventila sa navojem za 

grejanje  

R  1/2'' kom. 4 
  

R  3/4'' kom. 6 
  

R   1'' kom. 4 
  

11 

Isporuka i ugradnja cevnih šelni sa tiplom 
 

Ø1/2" kom. 32 
  

Ø3/4" kom. 8 
  

Ø1" kom. 8 
  

Ø5/4" kom. 6 
  

12 

Isporuka i ugradnja radijatorskih konzola i držača 
 

KP-1 kom. 32 
  

KPD-1 kom. 16 
  

13 
Isporuka i ugradnja ozračnih slavinica 

 
R 1/2" kom. 20 

  

14 

Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i 

pražnjenje  

R 1/2" kom. 16 
  

15 

Isporuka i montaža 
 

manometra R-1/2”  Φ 100 opseg 0-16 bara kom. 3 
  

termometar R-1/2” opseg 0-200 C kom. 5 
  

16 

Isporuka i montaža zatvorenog ekspanzionog 

suda i to:  

V=od 101 do 250 lit kom. 1 
  

17 
Isporuka i montaža dihtir sistema zapremine 

 
V=od 51 do 100 lit kom. 1 

  

18 
Isporuka i ugradnja čeličnih profila toplo 

 
ili hladno vučenih raznih oblika ( L , U, I) kg 347 

  

19 

Ispitivanje instalacije na hidraulički pritisak, 

punjenje instalacije vodom na odgovarajući 

pritisak, vizuelni pregled instalacije i otklanjanje 

nedostataka. 

Obračun se vrši po jednom grejnom telu 

 

do 30 priključnih mesta kom. 1 
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20 

Ispitivanje instalacije na hidraulički pritisak u 

kotlarnici, punjenje instalacije vodom na 

odgovarajući pritisak, vezuelni pregled instalacije 

i otklanjanje nedostataka sa izradom zapisnika o 

izvršenom ispitivanju. 

Obračun se vrši po jednom kotlu: 

 

do120 KW kom. 1 
  

21 

Topla proba sa finom regulacijom grejnih tela i 

postizanja zahtevane temperature sa mernim 

instrumentom max ± 1,5°C i izradom zapisnika o 

izvršenoj regulaciji. 

Obračun se vrši po jednom grejnom telu: 

 

do 50 priključnih mesta kom. 1 
  

22 

Završni radovi sa primopredajom instalacije 

korisniku na dalju upotrebu 

Obračun se vrši prema broju objekata 

u zgradi 

 

do 50 priključnih mesta komplet 1 
  

23 

Farbanje zaštitnom bojom sa svim predradnjama i 

zaštitom sa završnim čišćenjem  

Ø  1/2'' m' 92 
  

Ø  3/4'' m' 42 
  

Ø  1'' m' 24 
  

Ø  5/4'' m' 52 
  

Ø  6/4'' m' 24 
  

24 

Farbanje završnom bojom po zahtevu investitora 

sa svim predradnjama, zaštitom i završnim 

čišćenjem 
 

Ø  1/2'' m' 92 
  

Ø  3/4'' m' 42 
  

Ø  1'' m' 24 
  

Ø  5/4'' m' 52 
  

Ø  6/4'' m' 24 
  

25 
Isporuka i montaža MS kolektora za razvod vode 

 
Φ5/4”-1/2” (5) kom. 4 

  

26 
Isporuka i montaža T komad razdelnika 

 
Φ5/4x1/2”x3/8” kom. 4 

  

27 
Isporuka i montaža ozračno lonče 

  
bočno sa NV 3/8” kom. 4 

  

28 

Isporuka i montaža ventila sa navojemza 

ugradnju na razdelnik  

R  1/2'' kom. 32 
  

29 

Isporuka i montaža kompresione poluspojnice sa 

spoljnim navojem dimenzija  

Φ16 x 1/2” kom. 32 
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30 

Isporuka i montaža razvodne kutije metalne, 

plastificirane, sa držačima razdelnika vode 

 

 

450x800x110 mm kom. 4 
  

31 
Isporuka i montaža aluplast cevi 

 
Ø16x2mm m' 480 

  

32 

Probijanje novih otvora  za prolaz novog 

cevovoda u postojeće pregradne zidove (opeka, 

montažni i medjuspratne konstrukcije sa svim 

slojevima). Probijanje izvršiti pažljivo sa svim 

prethodnim radnjama (demontaža, šlicanje podne 

konstrukcije...). Nakon probijanja, postavljanja 

nove instalacije i izvršenih proba iste, izvršiti sve 

potrebne radove (krpljenje, krečenje itd) da bi se 

dovelo u prethodno ispravno stanje. Količina 

uzeta po proceni 

kom 48 
  

33 

Izrada i postavljanje oznaka na armaturi 

(namena) i cevovodima (vrsta i smer fluida) u 

kotlarnici, u odgovarajućim bojama prema 

tehničkim uslovima; 

Upoznavanje službe investitora sa izvedenom 

instalacijom i obuka radnika koje odredi za 

rukovanje i održavanje instalacije (može i u toku 

probnog pogona); 

Izrada i predaja investitoru spiska sa 

specifikacijom rezervnih delova, alata i pribora 

neophodnog za normalno pogonsko održavanje 

instalacije. Troškovi obezbeđenja rezervnih 

delova su troškovi tekućeg održavanja po isteku 

garantnog roka; 

Zatvaranje i rasčišćavanje objekta; 

Priprema dokumentacije i objekta za tehnički 

pregledu i učešće u tehničkom pregledu; 

Primopredaja instalacije i prateće dokumentacije 

investitoru (atesti, garancije, zapisnici) 

kom 1 
  

34 

Izrada projekta izvedenog objekta u četiri 

primerka u papirnom obliku, kao i jedan primerak 

u elektronskom obliku 

kom 1 
  

VI b) TOPLOTNA PODSTANICA (Podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja) 

35 

Izmenjivač toplote lemljeni, sledećih 

karakteristika: 

tip XB10 1 50 

Kapacitet: 100 kW 

primar, p=16 bar, t1/t2=110/80
0
C, dp=7kPa 

sekundar, p=6 bar, t1/t2=90/70
0
C, dp=14kPa 

priključak primara: DN25PN16 

priključak sekundara: DN25PN6 

kom. 1 
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36 

Cirkulaciona pumpa za toplu vodu, komplet sa 

spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih 

karakteristika: 

tip: Top S 30/10 

napor: H=60 kPa 

Fluid: voda -10+110
0
C 

Protok: G=3,96 m
3
/h 

Nm=180W,3-230V, 50Hz 

DN32 PN 10, G 1 1/4'' 

kom. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Prolazni kombinovani regulacioni ventil 

DN20PN16 sa motornim pogonom, AMV20, 

senzorima za spoljni vazduh ESMT i temperaturu 

tečnosti ESMU, sa odgovarajućom računskom 

jedinicom ECL 300S 

 

Kombinovani ventil tip: AVQMDN20 PN 16, 

Kvs= 6,3 m3 nominalni protok 0,2-3,5m3/h, 

priključak navojni G1'' UN 

kom. 1 
  

Pogon ventila AMV 20, bez sigurnosne funkcije, 

230V, trotačkasta regulacija, maxsimalna sila na 

vretenu 450N, hod vretena 10 mm 

kom. 1 
  

Kontroler elektronski, ECL300S, za vođenje 

jednog kruga grejanja prema spoljnoj 

temperaturi, programiran aplikacionom karticom 

F14, sa konektorom 

kom. 1 
  

Senzor temperature spoljni ESMT Pt1000 (-50 

+50)
0 
C, stepen zaštite IP54 

kom. 1 
  

Senzor temperature cevi ESMU 100 Pt1000 (-50 . 

+50)
0 
C, stepen zaštite IP54 

kom. 1 
  

Čaura cevnog senzora inox R1/2'', L=100mm kom. 1 
  

38 

Ultrazvučni merač utroška toplotne energije tip: 

SONOMETER 
TM

 1100, sledećih karakteristika: 

Nominalni prečnik DN20 (navojni G 1'') 

Nominalni prečnik 2,5m
3
/h 

Pad pritiska za radni protok 0.07bar 

Otporni termoelementi Pt-500 u skladu sa EN 

60751 

Računska jedinica Infocal 5 

Litijumska baterija, 230V AC ili 24V AC 

napajanje 

Temperaturni opseg: 5-130/150
0
C 

Preciznost merenja u skladu sa EN 1434 (MID) 

klasa 2 i 3 

kpl. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
Odmuljni sud DN80x800 mm, sa priključcima 

DN15 (2 DN80, L=800mm) 
kom. 1 

  

40 

Ventil za vrelu vodu 135/75
0
C, pritisak PN16, 

ugradnja na primarni deo podstanice, sa spojnim i 

zaptivnim materijalom sledećih dimenzija: 
 

DN40PN16 kom. 2 
  

DN15PN16 kom. 6 
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41 

Hvatači nečistoće sa spojnim i zaptivnim 

materijalom  

DN40PN16-ugradnja na primaru kom. 1 
  

DN40PN6-navojni, ugradnja na sekundarnu kom. 1 
  

42 

Kuglaste slavine sa holenderom i ručkom, 

dimenzija:  

DN15 kom. 4 
  

DN40 kom. 4 
  

43 

Ventili sa kosim vretenom za statičku regulaciju, 

sa priključkom za diferencijalni manometar, 

dimenzija: 
 

DN40 kom. 1 
  

44 

Termička izolacija sudova i cevnih vodova na 

primaru i sekundaru u termičkoj podstanici, 

mineralnom vunom u sloju 40 mm i oblozi od Al. 

lima, ukupne površine 

m
2
 8 

  

VI c) PRIKLJUČNI TOPLOVOD 

45 

Predizolovane čelične cevi za vrelu vodu 135 C 

radnog pritiska 16bara, sa senzorima za dojavu 

curenja, ugradnja u novi rov dimenzija 
 

Ø48.3x2.6mm m' 54 
  

46 

Za spojni i zaptivni materijal, kao što su 

distanceri, kompezacioni jastuci, elektrode, 

brusne ploče, uzima se 40% od vrednosti cevi 

40,00% 0,4 
  

47 

Nabavka, isporuka i montaža predizolovanihih 

lukova 1,5 D 90 ° od čeličnih crnih cevi  

Ø48.3x2.6mm kom 8 
  

48 

Nabavka, isporuka i ugradnja predizolovane 

etažne račve ("T" račve)  

DN100 / DN40 kom 2 
  

49 

Nabavka, isporuka i ugradnja termoskupljajućih 

spojnica sledećih dimenzija  

Ø48.3x2.6mm kom 22 
  

50 

Nabavka, isporuka i ugradnja završne kape za 

zaštitu izolacije ( PUR- pene) od dodira sa 

vodom-vlagom na krajevima predizolovane cevi 

sledećih dimenzija 

 

Ø48.3x2.6mm kom 2 
  

51 

 

Nabavka, isporuka i ugradnja predizolovanih 

čvrstih tačaka 
 

 

Ø48.3x2.6mm kom 2 
  

52 

Nabavka, isporuka i ugradnja gumenog prstena 

na mestima ulaska toplovoda u objekat kroz 

pregradni zid u podstanice 
 

Ø48.3x2.6mm kom 2 
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53 

Nabavka, isporuka i ugradnja poliuretanske pene 

i zalivanje spojeva predizolacionih cevi pomoću 

spojnih cevi uz upotrebu zaptivnih prstenova, 

čepova i hilzni i distančika uzima se 40% od 

vrednosti pozicije 52 do 58 

40,00% 0,4 
  

54 

Predizolovani ventili sa produženom vretenom, 

sa senzorima za dojavu curenja, i hidrantskom 

kapom, za ugradnju u rov dimenzija DN40 NP16 

kom 2 
  

55 

Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva od 

strane akreditovane laboratorije, za dimenziju 

cevi Ø48.3x2.6mm 

kom 12 
  

VI d) GRAĐEVINSKI RADOVI ZA TOPLOVOD 

56 

Obeležavanje trase toplovoda i radnog pojasa. Na 

mestima ukrštanja gasovoda sa postojećim 

podzemnim instalacijama izvršiti obeležavanje 

tih mesta drvenim koljem. 

 

Obeležavanje po m` obeležene trase komplet 1 
  

57 

Mašinski i ručni iskop rova u zemlji III 

kategorije. Rov treba da je širine 1 m, a 

minimalna dubina ukopavanja iznosi  0,8m.Pri 

iskopu obratiti pažnju na  podzemne instalacije. 

Iskopanu zemlju izbaciti sa jedne strane rova  na 

udaljenost od 1,00 m od gornje  ivice rova. 

 

 

 

 

Obračun po m3
. m

3
 30 

  

58 

Grubo i fino planiranje dna rova izvršiti ručnim  

ili mašinskim  putem. 
 

 

Obračun se vrši po m2
 isplanirane površine 

dna.Obračun se vrši po m
2
 isplanirane površine dna. 

m
2
 30 

  

59 

Nabavka i postavljanje na 30 cm od gornje ivice 

cevi plastične upozoravajuće trake s oznakom 

TOPLOVOD, a zatim popuniti rov do kraja. 

Obračunom je obuhvaćena nabavka i ugradnja 

trake upozorenja. 

 

 

 

 

Obračun se vrši po m' ugrađene trake. m` 30 
  

60 

Zatrpavanje rova ručno vlažnim peskom ispod 

cevi 10cm i iznad i oko cevi  15cm, sa 

nabijanjem materijala. 

 

 

 

Obračun po m3 m
3
 12 

  

61 

 

Vraćanje raskopanog pojasa u prvobitno stanje i 

planiranje viška zemlje po okolnom terenu sa 

tačnošću do na 5 cm na trasi toplovoda. 

 

 

 

 

Obračun po m2
.Obračun po m

2
. m

2
 30 

  

62 

 

Zatrpavanje rova mašinskim i ručnim putem u 

slojevima 20-30 cm materijalom iz iskopa. Nasuti 

materijal mora biti sitan bez grudvi ili smrznutih 

komada. Svaki sloj se posebno nabija vibro-

pločama do potrebne zabijenosti. 

 

 

 

 

Obračun po m3. m3 18 
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63 

Izrada betonskog šahta, u svemu prema 

tehničkim propisima, sa ugradnjom ispusnih 

slavina na najnižoj tački cevovda za ispust vode 

iz sistema. Uz šaht se isporučuje i čelični 

poklopac 

kom 1 
  

64 

Geodetsko snimanje izvedenog stanja , kao i 

izrada "Elaborata izvedenog stanja" (tri 

primerka). 

 

 

 

 

Obračun po m' toplovoda komplet 1 
  

VI e) ELEKTRO RADOVI ZA PODSTANICU 

65 Isporuka i ugradnja PVC gibljivog creva 23 mm m 35   

66 

Nabavka isporuka i polaganje napojnog kabla za 

razvodni orman toplotne podstanice  (R.O.t.p.) od 

najbližeg postojećeg glavnog merno-razvodnog 

ormana (M.R.O) koji se nalazi u prizemlju 

objekta. Kabal je tipa N2XH-J 5x4mm2 Cu. 

Postavljanje napojnog kabla i povezivanje na oba 

kraja.  

m 35  

 

67 

Nabavka isporuka i polaganje instalacionog kabla 

za napajanje osvetljenja toplotne podstanice 

kablom N2XH-J 3x1.5mm2 Cu koji dolazi iz 

razvodnog ormana (R.O. t.p.). Prosečna dužina 

instacionog kabla po normativu iznosi 6m. 

Postavljanje instalacionog kabla na odstojnim 

obujmicama „OG“ – instalacija i povezivanje na 

oba kraja. 

kom 2  

 

68 

Nabavka isporuka i polaganje instalacionog kabla za 

napajanje monofaznih „OG“ priključnica u toplotnoj 

podstanici kablom N2XH-J 3x2.5mm2 Cu koji dolazi 

iz razvodnog ormana (R.O.t.p.). Prosečna dužina 

instalacionog kabla po normativu iznosi oko 8m. 

Postavljanje instalacionog kabla na odstojnim 

obujmicama „OG“ – instalacija i povezivanje na oba 

kraja. 

kom 2  

 

69 

Nabavka isporuka i polaganje instalacionog kabla za 

napajanje trofazne „OG“ priključnice u toplotnoj 

podstanici kablom N2XH-J 5x2.5mm2 Cu koji dolazi 

iz razvodnog ormana (R.O.t.p.). Prosečna dužina 

instalacionog kabla po normativu iznosi 8m. 

Postavljanje instalacionog kabla na odstojnim 

obujmicama „OG“ – instalacija i povezivanje na oba 

kraja. 

kom 1  

 

70 

Nabavka isporuka i polaganje instalacionog kabla za 

napajanje trofaznih cirkulacionih pumpi. Pin=180W,  

3x400V, 50Hz smeštenih u toplotnoj podstanici 

kablom N2XH-J 5x2.5mm2 Cu koji dolazi iz 

razvodnog ormana (R.O.t.p.). Prosečna dužina 

instalacionog kabla iznosi oko 6m. Postavljanje 

instalacionog kabla na odstojnim obujmicama „OG“ – 

instalacija i povezivanje na oba kraja. 

kom 2  
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71 

Nabavka isporuka i polaganje instalacionog kabla 

za napajanje elektromotornog regulatora protoka, 

spoljnog i unutrašnjeg senzora temperature (CTS-

1 i STS-1) smeštenih u toplotnoj podstanici, 

kablom N2XH-J 3x1.5mm2 Cu ili N2XH 

2x1.5mm2  Cu, koji dolazi iz razvodnog ormana 

(R.O.t.p.). Prosečna dužina instalacionog kabla 

iznosi oko 8m. Postavljanje instalacionog kabla 

na odstojnim obujmicama „OG“ – instalacija i 

povezivanje na oba kraja. 

kom 3  

 

72 

Nabavka isporuka i polaganje signalnog kabla od 

razvodnog ormana (R.O.t.p.) u toplotnoj 

podstanici do „TOTAL STOP“- tastera koji se 

montira pored ulaznih vrata sa unutrašnje strane 

objekta. Kabal je tipa N2XH-J 3x1.5mm2. 

Prosečna dužina instalacionog kabla iznosi oko 

5m. Kabl se postavlja na odstojnim obujmicama 

„OG“ instalacija ili u perforiranim metalnim 

regalima. Postavljanje instalacionog kabla i 

povezivanje. 

kom 1  

 

73 

Razvodni orman 

Nabavka isporuka i montaža razvodnog ormana 

(R.O.t.p.) za potrebe toplotne podstanice, 

osnovnih dimenzija (800x600x250mm) za 

montažu na zidu. Ormar je izrađen od dva puta 

dekapiranog lima debljine 1.2mm, plastificiran. U 

ormaru montirati sledeću opremu: 

kom. 1  

 

Glavni prekidač 100/25A, 3P,F,FC,25A, 

Un=380/415V (lcu=k36A, Ics=36kA) 
kom 1  

 

Glavni kontaktor za prekid napajanja kom 1  
 

Motorni kontaktor (P=0,180kW, In=0.32A) kom 2  
 

Bimetalni rele (P=0.18kW, Ir=0.25-0.40A) kom 2  
 

Pomoćni kontaktor kom 1  
 

Taster pečurka fi-22mm, crveni za montažu na 

vrata 
kom 1  

 

Antiparazitni modul RC za D-Kontaktor  kom 2  
 

Komunikaciona jedinica RS232 kom 1  
 

Grebenasti prekidač izborno 12A, 1P, „2-0-1“, 

„multifixing“ montažni, IP4 
kom 4  

 

Grebenasti prekidač izborno 12A, 1P. „0-1“, 

„multifixing“ montažni IP40 
kom 1  
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Automatski osigurač 6A „B“, 1P,6kA kom 3  
 

Automatski osigurači 10A „B“, 1P, 6kA kom 1  
 

Automatski osigurači 10A „B“, 3P, 6kA kom 2  
 

Automatski osigurači 16A „B“, 1P, 6kA kom 2  
 

Automatski osigurači 16A „B“, 3P, 6kA kom 1  
 

Trafo sniženog napona 220/24V, AC,100VA kom 1  
 

Signalna lampica fi22mm, LED, A19, AC, zelena 

ili crvena ili sijalica 
kom 4  

 

Stezaljka izolovana kom 1  
 

Stezaljka neizolovana kom 1  
 

VS-kleme 4 i 6 mm2 kom 30  
 

Bakarna šina za „nulu“ kom 1  
 

Brtvenice 29mm kom 20  
 

Provodnik P/F 1mm2 kom 3  
 

Ostali materijal sve komplet kom 1  
 

74 

Nabavka isporuka i montaža pocinkovanih regala 

(100x50mm) dužine l=2m po komadu, sa 

odgovarajućom pratećom opremom za montažu 

na zid za potrebe napojnih kablova za instalaciju 

opreme i napajanje razvodnog ormana toplotne 

podstanice (R.O.t.p.). Regali su sa poklopcima i 

montiraju se na odgovarajuće držače. 

kom 6  

 

UKUPNA PONUĐENA CENA USLUGA ZA OBJEKAT VI – LESKOVAC 

(1+2+3+.....+74)  

 

 

         Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица: 

 

 

__________________                                                              ________________________ 
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Образац 6 

 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (попуњава понуђач) 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача (улица, број и град):  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача:  

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача:  

Број телефона:  

Факс:  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

Начин подношења понуде (заокружити 

понуђену опцију): 

А) самостално 

Б) заједничка понуда 

Ц) са подизвођачем 
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2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава понуђач) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса учесника у заједничкој понуди 

(улица, број и град): 
 

Матични број учесника у заједничкој 

понуди: 
 

Порески идентификациони број учесника 

у заједничкој понуди: 
 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса учесника у 

заједничкој понуди: 
 

Број телефона:  

Факс:  

Број рачуна учесника у заједничкој 

понуди и назив банке 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

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, 

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњава понуђач) 

Назив подизвођача:  

Адреса подизвођача (улица, број и град):  

Матични број подизвођача:  

Порески идентификациони број 

подизвођача: 
 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса подизвођача:  

Број телефона:  

Факс:  

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 понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, 

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача 
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      * цене исказати у динарима 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - НАСТАВАК 

Објекат 

Укупна понуђена цена 

услуге без 

ПДВ-а (подаци се 

преузимају из обрасца 

Техничке спецификације 

предмета јавне набавке – 

Образац 5) 

Посебно исказан 

укупни ПДВ 

Укупна понуђена цена 

услуге са ПДВ-ом  

ОБЈЕКАТ I - БЕОГРАД, ЛОМИНА УЛИЦА 
 

 
 

ОБЈЕКАТ II - ПОЖАРЕВАЦ 
 

 
 

ОБЈЕКАТ III - НОВИ ПАЗАР 
 

 
 

ОБЈЕКАТ IV - СУБОТИЦА 
 

 
 

ОБЈЕКАТ V - РУМА 
 

 
 

ОБЈЕКАТ VI - ЛЕСКОВАЦ 
 

 
 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (ЗБИРНО ЗА ОБЈЕКАТ I + 

II + III + IV + V + VI) 
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У цене су укључени сви трошкови који настају и могу настати у вези са извођењем предметних услуга. 

У јединичне цене су укључени сви трошкови који настају или могу настати у вези са извршењем предметних услуга. 

Опција (рок важења) понуде (мин. 90 дана): ____________________________________________ 

Време почетка пружања услуга (максимално 10 дана од дана достављања позива, тј. издавања налога за почетак пружања услуга): 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Време завршетка пружања услуга: биће назначено у оквиру сваког радног налога. 

Место извршења услуга су објекти Наручиоца у Републици Србији, наведени у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке. Поред 

тога, у случају потребе, место извршења услуга могу бити и остали објекти Наручиоца који нису наведени у Техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке. 

Начин и рок плаћања (минимални рок плаћања је 15 дана одложено, авансно плаћање није предвиђено): _______________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Гарантни рок за инсталирана добра (најмање 24 месеца, од дана извршења услуга и инсталације добара): ___________________________ 

 

 

       Датум:                                                      М.П.                              Потпис одговорног лица: 

 

_________________                                                                               _________________________ 
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Образац 7 

OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ                                       * цене исказати у динарима 

Објекат 

Укупна 

понуђена 

цена услуга 

без 

ПДВ-а  

Посебно 

исказан 

укупни 

ПДВ 

Укупна 

понуђена цена 

услуга са ПДВ-

ом  

Учешће трошкова у укупној цени (у % од цене из колоне I) 
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I II III IV V VI VII VIII 

ОБЈЕКАТ I - БЕОГРАД, ЛОМИНА 

УЛИЦА 
   

  
 

  

ОБЈЕКАТ II - ПОЖАРЕВАЦ    
  

 
  

ОБЈЕКАТ III - НОВИ ПАЗАР    
  

 
  

ОБЈЕКАТ IV - СУБОТИЦА    
  

 
  

ОБЈЕКАТ V - РУМА    
  

 
  

ОБЈЕКАТ VI - ЛЕСКОВАЦ    
  

 
  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

(ЗБИРНО ЗА ОБЈЕКАТ I + II + III + 

IV + V + VI) 
   

 

Упутство за попуњавање образца структуре цене:  

у свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак. Последњих  пет  колона  горње табеле, односе се на процентуално 

учешће наведених категорија трошкова у укупној понуђеној цени услуга без ПДВ-а. Прецртано поље не треба попуњавати. 

 

          Датум:                                       Печат:                            Потпис одговорног лица: 

 

 

__________________                                                                   ________________________ 
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Образац 8 

 

 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за 

јавну набавку капиталног одржавања термо-техничких инсталација на објектима, у 

отвореном поступку бр. 51/14, поднета независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

           Датум:                                    Печат:                           Потпис одговорног 

                                                                                                   лица понуђача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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Образац 9 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗЈН 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо поштовали 

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

условима рада и заштити животне средине, и гарантујем да смо ималац права 

интелектуалне својине.  

 

 

 

 

           Датум:                                    Печат:                           Потпис одговорног 

                                                                                                   лица понуђача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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Образац 10 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Описи трошкова Износ 

 

Прибављање захтеваних доказа 

  

 

Поштански трошкови 

  

 

Остали трошкови 

  

УКУПНО: 

  

 

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца,  достави 

укупан износ и структуру 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. 

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати 

неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно 

претходном ставу. 

 

 

           Датум:                                    Печат:                           Потпис одговорног 

                                                                                                  лица понуђача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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Образац 11 

 

 

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ НАРУЧИОЦА 

 

 

Сачињен између: 

 

овлашћеног лица понуђача ________________________________________ (назив и 

адреса  понуђача), _________________________________________ (име и презиме 

овлашћеног лица понуђача), ЈМБГ _____________________________ и 

_____________________________ (име и презиме овлашћеног лица Наручиоца).  

 

Овлашћено лице понуђача извршило је увид у објекат - локацију Наручиоца 

__________________________________________________ (назив организационе 

јединице Наручиоца), на адреси _________________________________________ 

(адреса објекта Наручиоца), дана _________________ (датум вршења увида), у 

времену  од __________ до _________ часова (време вршења увида). 

 

               Место и датум:                                                         Овлашћено лице понуђача: 

 

_______________________                                           __________________________ 

 

Печат понуђача 

 

 

 

Овлашћено лице Наручиоца: 

 

__________________________ 

 

Печат организационе јединице Наручиоца 

 

 

Напомена: образац фотокопирати ради попуњавања за сваки предвиђени објекат 

Наручиоца. 

За магацин у Ломиној улици у Београду, понуђач се најављује Дирекцији НСЗ, која се 

налази у улици Краља Милутина бр.8, у Београду, која му печатира Записник. 

За Испоставу Рума, понуђач се најављује Филијали НСЗ Сремска Митровица, која се 

налази на адреси ул. Светог Димитрија бр.31, која му печатира Записник. 
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Образац 12 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О МОГУЋНОСТИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

 

 

 

              По извршеном увиду у све конкурсном документацијом предвиђене објекте 

Наручиоца, а на основу свих Записника о извршеном увиду, под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо у могућности да у 

потпуности извршимо све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне 

набавке. 

 

 

 

 

        Место и датум:                                                       Овлашћено лице понуђача: 

 

_______________________                                           __________________________ 

 

                                                                          Печат понуђача 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

 

                   Модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са 

''попуњава понуђач''), парафира или печатира све стране, овери печатом и 

потпише, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача (конзорцијум), на предвиђеном месту треба 

унети податке свих чланова групе понуђача (нази, седиште, директор, ПИБ и 

матични број и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то 

предвиђеним слободним линијама.  

Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, 

дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати 

бланко у више примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. 

Сваку приложену страницу модела уговора парафирају сви чланови групе понуђача, и 

исти оверавају печатом и потписују. 

 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу 

алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више 

подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за 

више чланова групе понуђача, у претходном пасусу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

                   ( Наручилац прилаже свој модел уговора) 
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УГОВОР О КАПИТАЛНОМ ОДРЖАВАЊУ ТЕРМО-ТЕХНИЧКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА  

 
Закључен у Београду између уговарача: 

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, са седиштем у Крагујевцу, ул. 

Светозара Марковића број 37, кога по овлашћењу директора Националне службе за 

запошљавање бр. 0034-71-514/2013 од 04.10.2013. године, заступа директор Сектора за 

материјалне ресурсе Мирослав Миладиновић (у даљем тексту: Наручилац), матични 

број: 17539957, порески индетификациони број: 103277483 

 

и 
_____________________________, са седиштем у _______________________, ул. 

___________________ бр. ________, кога заступа директор 

___________________________ (у даљем тексту: Добављач), матични број: 

________________, порески идентификациони број: ________________, број  текућег 

рачуна: _____________________________, код ______________________ банке  

 

(попуњава Понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, податке унети у 

складу са упутством са претходне странице конкурсне документације) 
 

I      УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Уговорне стране претходно констатују: 

- да је Наручилац, на основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС'', бр. 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за подношење понуда 

за набавку капиталног одржавања термо-техничких инсталација на објектима, 

објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 

05.03.2014. године, спровео отворени поступак јавне набавке бр. 51/14; 

- да је Добављач доставио понуду број (попуњава Наручилац), која у потпуности 

испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације, и која се налази у прилогу и 

саставни је део овог Уговора; 

- да је Добављач уз своју понуду доставио oверену и потписану Техничку 

спецификацију предмета јавне набавке, која у потпуности одговара траженим 

условима из конкурсне документације, те се иста има сматрати одговарајућом и 

прихватљивом понудом за закључење Уговора;  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача (попуњава 

Наручилац) и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), од (попуњава 

Наручилац), изабрао Добављача, чиме су се коначно стекли услови за закључење 

уговора; 
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- да ће Добављач предметне услуге пружати без подизвођача / са подизвођачем 

__________________________________ са седиштем у _________________________, 

ул. ____________________________, бр. _________, матични број: 

____________________, порески идентификациони број: _______________________, на 

локацији/ама _______________________________________________________________  

 

(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством 

са претходне странице конкурсне документације) 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора је капитално одржавање термо-техничких инсталација на постојећим 

објектима Националнe службe за запошљавање, у свему према понуди Добављача 

(Образац понуде) и Техничкој спецификацији предмета јавне набавке који су у 

прилогу и чине саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Укупна уговорна вредност износи ____________________________ дин. без ПДВ-а, 

односно ________________ дин. са ПДВ-ом (попуњава Наручилац, на основу података 

из понуде), што по појединачним објектима који су предмет пружања услуга износи: 

ОБЈЕКАТ I - БЕОГРАД, ЛОМИНА УЛИЦА: _______________ дин. без ПДВ-а, 

односно ______________ са ПДВ-ом; 

ОБЈЕКАТ II - ПОЖАРЕВАЦ: _______________ дин. без ПДВ-а, односно 

______________ са ПДВ-ом; 

ОБЈЕКАТ III - НОВИ ПАЗАР: _______________ дин. без ПДВ-а, односно 

______________ са ПДВ-ом; 

ОБЈЕКАТ IV - СУБОТИЦА: _______________ дин. без ПДВ-а, односно 

______________ са ПДВ-ом; 

ОБЈЕКАТ V - РУМА: _______________ дин. без ПДВ-а, односно ______________ 

са ПДВ-ом; 

ОБЈЕКАТ VI - ЛЕСКОВАЦ: _______________ дин. без ПДВ-а, односно 

______________ са ПДВ-ом; 

(попуњава Наручилац, на основу података из понуде) 

Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средстава из претходног става 

овог члана Уговора. 

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно 

плаћања у 2014. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених планом за 2014. 

годину за ове намене. 

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2015. години, Наручилац ће 

вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем 

финансијског плана за 2015. годину. 

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде 

доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим Уговором, неће 

се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе. 

Уговорне цене морају бити фиксне током читавог периода трајања Уговора. 
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Члан 3. 

Добављач се обавезује да изврши услуге које су предмет овог Уговора у свему према 

условима Наручиоца из конкурсне документације, Обрасцу понуде и Техничкој 

спецификацији предмета јавне набавке, као и према важећим техничким прописима, 

нормативима и стандардима који регулишу ову област.  

Ако се утврди да услуге које је Добављач извршио Наручиоцу, имају недостатке у 

квалитету и очигледне или скривене грешке, Добављач мора исте отклонити 

најкасније у року од 1 дана од дана сачињавања и испостављања записника о 

рекламацији од стране Наручиоца. 

 

Члан 4. 

За инсталирана добра, Добављач се обавезује да обезбеди вршење предметних услуга у 

гарантном  року од  _______ месеци (попуњава Наручилац на основу података из 

понуде), у смислу правила о гаранцији за исправно функционисање ствари, а у свему 

на начин и под условима из прихваћене понуде.  

Гарантни рок почиње да тече од дана када је записнички констатовано извршење 

услуге и инсталација предметних добара, односно потписан сервисни налог за 

извршене услуге или други одговарајући документ. 

У случају настајања квара или неправилности у раду инсталација и опреме који су 

били предмет пружања услуга, у гарантном року из става 1. овог члана, Добављач се 

обавезује да у најкраћем могућем року о свом трошку исте отклони и доведе 

предметне инсталације и опрему у исправно стање.   

Наручилац се обавезује да ће техничком особљу Добављача оверити по њиховом 

захтеву записнике, радне налоге и сличну документацију која се односи на извршене 

услуге, уколико је сагласан са обимом и квалитетом извршених услуга, тј. уколико 

нема никаквих сметњи за извршење примопредаје. 

 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да ће у року од ________ дана (попуњава Наручилац на основу 

података из понуде) од дана достављања позива, тј. издавања налога за пружање 

услуга, приступити објекту и отпочети са пружањем предметних услуга на објекту.  

Време завршетка пружања услуга ће бити назначено у оквиру сваког радног налога. 

Место извршења услуга су објекти Наручиоца у Републици Србији, наведени у 

Техничкој спецификацији предмета јавне набавке.  

Поред тога, у случају потребе, место извршења услуга могу бити и остали објекти 

Наручиоца који нису наведени у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке.  

У случају из претходног става овог члана, Добављач ће предметне услуге извршити у 

уговором предвиђеном року, по најнижој цени за ту врсту услуга/добара која је 

исказана у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, уз услов да укупна 

уговорна вредност из члана 2. став 1. овог уговора не сме бити пробијена, што значи да 

се за пружање непредвиђених услуга на објектима наручиоца који нису наведени у 

Техничкој спецификацији предмета јавне набавке могу користити неискоришћена 

средства предвиђена за неки од објеката који су наведени у Техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке. 
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У случају потребе место пружања услуга може бити и на локацији Добављача, у ком 

случају трошкове транспорта сноси Добављач, уколико одредбама овог Уговора није 

предвиђено другачије.  

Добављач је обавезан да отвори сервисни радни налог са датумом и часом започињања 

вршења предметних услуга, који доставља уз фактуру.                                          

Понуђач се обавезује да обезбеди телефонски број са факсом или е-маил адресу путем 

којих наручилац може захтевати извршење услуге. Уколико је рок извршења услуге 

дужи од траженог, понуда ће бити одбијена. 

 

Члан 6. 

Уколико Добављач не испуни своју обавезу из члана 5. овог Уговора, односно у 

уговореном року не започне, односно не изаврши предметне услуге, обавезан је да за 

сваки дан закашњења по писаном позиву Наручиоца плати износ од 0,01% од укупне 

уговорне вредности на име уговорне казне, у року од 8 дана од дана пријема позива, с 

тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% од укупне уговорне вредности, 

у ком случају Наручилац задржава право раскида Уговора једностраном изјавом воље.  

У случају да Добављач не исплати износ уговорне казне у року из претходног става, 

Наручилац може активирати примљена средства обезбеђења. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева сваки 

други вид накнаде штете, као и да захтева раскид Уговора из свих законом 

предвиђених разлога. 

Уколико ово кашњење проузрокује ремећење целог система и угрози редовно 

функционисање Наручиоца, Наручилац задржава право раскида Уговора једностраном 

изјавом воље. 

Одредбе из претходних ставова овог члана се не примењују уколико је закашњење у 

вршењу услуга проузроковано неблаговременим предузимањем радова од стране 

Наручиоца, односно услед објективних околности, као и у случају немогућности 

испуњења уговора према Закону о облигационим односима. 

 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да:  

- обезбеђује одржавање и сервисирање предметне опреме у сопственој мрежи (у којој 

су укључени и овлашћени сервисни центри) у гарантном и вангарантном року 

- у случају дужег сервисирања – поправке у гарантном и вангарантном року, која траје 

дуже од три радна дана, Добављач је дужан да обезбеди еквивалентну замену 

предметне опреме и то исте класе за све време трајања сервисних радова 

- испоручује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету 

- пружи доказе о квалитету упоребљеног материјала, опреме и пружених услуга и да 

Наручиоцу омогући контролу 

За сву испоручену опрему и материјал Добављач је дужан да достави одговарајуће 

атесте у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Добављач се обавезује да прибавља и употребљава резервне делове и потрошни 

материјал по нормативима произвођача сагласно опреми за коју се тражи сервисирање. 

Добављач се обавезује да на свом лагеру поседује неопходне резервне делове и 

потрошни материјал у циљу извршења услуге која је неопходна за несметано 

функционисање опреме и уређаја. 
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Члан 8. 

Наручилац (тј. овлашћено лице Наручиоца) је обавезан да приликом сваког извршења 

предметних услуга изврши квалитативну и квантитативну контролу извршених услуга 

и то: 

- провером да ли су извршене све захтеване услуге на одговарајући начин и у 

захтеваном обиму 

- провером да ли инсталације и опрема која је била предмет извршења услуга 

исправно функционишу 

- провером да ли се раелно стање по извршењу услуга, као и бројно стање 

испоручених и уграђених/замењених инсталација, опреме и резервних делова 

слаже са стањем исказаним у записнику, радном налогу, отпремници или на 

неком другом пратећем документу 

Уколико овлашћено лице Наручиоца након квалитативне и квантитативне контроле 

извршених услуга утврди да су све захтеване услуге извршене на одговарајући начин и 

у захтеваном обиму, обавезно је да потпише записник, извештај, радни налог, 

отпремницу или неки други документу који издаје Добављач, и којим се доказује да је 

услуга извршена. 

 

Члан 9. 

Добављач ће за извршење услуга које су предмет овог Уговора одредити искључиво 

стручна техничка лица, која су обучена за инсталацију, одржавање и сервисирање 

предметних инсталација и опреме.  

Добављач се обавезује да обезбеди телефонски број са факсом или е-маил адресу 

путем којих наручилац може захтевати извршење услуге, и то 24 часа дневно седам 

дана у недељи. 

 

Члан 10.  

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене било којом одредбом овог 

Уговора, Наручилац има право на раскид истог једностраном изјавом воље, као и на 

надокнаду евентуално проузроковане штете, настале непоступањем Добављача у 

складу са уговорним одредбама.  

 

Члан 11. 

Наручилац се обавезује да у року од _________ (попуњава Наручилац,податак се 

преузима из Обрасца понуде)  дана од дана пријема исправно испостављене фактуре и 

и записника, извештаја, радног налога или неког другог документа којим се доказује да 

је услуга на одговарајући начин извршена, изврши плаћање на рачун Добављача број 

________________________________________ код _______________________________ 

банке (попуњава Наручилац на основу података из понуде). 

 

Члан 12. 

Добављач се обавезује да ће закључно са даном потписивања овог Уговора доставити 

и предати Наручиоцу две бланко соло/трасиране менице којим гарантује уредно 

извршење својих обавеза.  
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Истовремено са предајом меница из претходног става овог члана Уговора, Добављач 

се обавезује да ће Наручиоцу предати копију картона са депонованим потписима 

овлашћеног лица Пружоца услуге, као и менично писмо - овлашћење да Наручилац 

може попунити менице у складу са овим Уговором (у два примерка, Прилог 1 из 

конкурсне документације за правна лица, Прилог 2 и Прилог 3 из конкурсне 

документације за предузетнике). 

Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са 

Одлуком НБС о ближим условима, садржини  и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. 56/2011). 

За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу меница све до испуњења 

уговорних обавеза, а након истека уговорних обавеза, у случају да је Добављач у 

потпуности испунио све своје уговорне обавезе, менице се враћају Добављачу. 

 

Члан 13. 

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог Уговора, уговорне стране 

решаваће споразумно. 

Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени споразумно, уговара 

се надлежност Првог основног суда у Београду. 

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и других закона и подзаконских аката који регулишу ову 

материју. 

 

Члан 14. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 

страна. 

Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана потписивања, односно док 

вредност извршених услуга по овом Уговору не досегне износ укупне уговорне 

вредности из члана 2. став 1.        

Утрошком средстава Наручиоца по овом Уговору, тј. достизањем укупне уговорне 

вредности пре истека рока из става 2. овог члана, исти престаје да важи, о чему 

Наручилац обавештава Добављача. 

Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне штете 

која може настати за Добављача, откаже овај уговор у свако доба са отказним роком од 

15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.             

           

Члан 15. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле, те да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку 

уговорну страну. 

 

 

            ДОБАВЉАЧ                                                                        НАРУЧИЛАЦ  

                                                                                                  Мирослав Миладиновић 
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На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени 

лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник 

РС», бр. 39/04) _________________________________из_______________________  

                               (назив правног лица)                              (седиште) 

 

доставља: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

Корисник: Национална служба за запошљавање Републике Србије 

 

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног поступка јавне 

набавке број 51/14 – набавка  капиталног одржавања термо-техничких инсталација на 

објектима, за потребе Националне службе за запошљавање  

  

достављамо Вам у прилогу 2 бланко сопствене (соло) менице, серијски број: 

 

  I      

 

                       II      

 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са 

каматом и припадајућим трошковима по основу уговора закљученог по спроведеном 

наведеном поступку јавне набавке и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 

прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника 

– издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге имовине. 

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по 

уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем 

рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката 

и др. 

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) 

задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац. 

 

 

Датум издавања Овлашћења:                    ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

                                _________________________________ 

 

                    М.П.                
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На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени 

лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник 

РС», бр. 39/04), ________________________________  из _____________________  

                      (име и презиме физичког лица)                            (место) 

достаставља:   

                                    

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, ТРАСИРАНЕ МЕНИЦЕ 

 

Корисник: Национална служба за запошљавање Републике Србије 

 

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног поступка јавне 

набавке број 51/14 – услуге капиталног одржавања термо-техничких инсталација на 

објектима, за потребе Националне службе за запошљавање  

 

достављамо вам у прилогу 2 бланко трасиране менице, серијски број: 

 

  I        

   

  II        

 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са 

каматом и припадајућим трошковима по основу уговора закљученог по спроведеном 

наведеном поступку јавне набавке и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 

прописима извршите наплату својих потраживања са свих мојих рачуна као Дужника – 

издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге имовине. 

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по 

уговору дође до: промене лица овлашћених за располагање средствима на рачунима 

Дужника и у случају статусних промена Дужника. 

 

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) 

задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац. 

 

Датум издавања Овлашћења:                    ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

                               __________________________________ 

 

 

                  М.П.                
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Печат послодавца код ког је жирант запослен 

Излазни штамбиљ 

 

ОВЕРА ПОДАТАКА ЗА ЖИРАНТА ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА 

КОД КОГА ЈЕ ЖИРАНТ ЗАПОСЛЕН 

 

Презиме, очево име и име   

 

 

Место, општина и година рођења 

 

 

Матични број, број личне карте и 

место издавања личне карте 

 

Адреса становања   

 

 

Број телефона   

 

 

 

Својеручни потпис жиранта  _____________________________________________ 

 

Запослени-а ____________________ по занимању  ___________________________ 

 

у радном односу на неодређено време код ___________________________________  

                                                                            (послодавац) 

место_________________________ адреса _____________________________________, 

 

Република Србија. 

     

Запослени – а је  код послодавца у радном односу од __________________________ 

и даље, и има нето просечну зараду од дин. ____________________ и словима: 

________________________________________________________________________ за 

предходна три месеца и на исту има – нема судску административну забрану од 

дин.____________________, и има – нема обавезу по потрошачком кредиту као жирант 

од банке________________________________________, дин. ___________________. 

 

О свим изменама радно-правног статуса запосленог које су од утицаја за повериоца, 

исти ће бити обавештен у року од 3 (три) дана од наступања промене. 

 

У _____________________ 201__.године. 

 

       Шеф рачуноводства   Оверава овлашћено лице послодавца 

 

       ____________________  М.П.  ______________________    

 

 


