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

бр.124/12 и 14/15; 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 104/2013) и 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке капиталног одржавања термо-техничких 

инсталација на објектима, у отвореном поступку бр. 32/15, број одлуке 0094-40493-

29/2015 од 11.08.2015. године, припремљена је 

 

     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку капиталног одржавања термо-техничких инсталација на 

објектима, у отвореном поступку бр.32/15 
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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 Светлана Миловић, Одељење за јавне набавке, е-маил: 

svetlana.milovic@nsz.gov.rs, факс: 011/2929-980. 

Радно време наручиоца је радним данима (од понедељка до петка, од 07:30 – 15:30 

часова). 

 

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 на период од 12 месеци или краће. 

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је списак објеката Наручиоца 

на којима је предвиђено извођење предметних услуга / радова, као и опис предвиђених 

врста и обима услуга / радова.  

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.  

Уговорају се унапред фиксиране цене за пружање услуга / извођење радова на 

одређеном објекту, према Техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је 

саставни део ове конкурсне документације, као и понуде понуђача. У Техничкој 

спецификацији предмета јавне набавке, налазе се све позиције, тј. све услуге / радови 

за које је предвиђено да ће се појавити и за које Добављач приликом преузимања 

посла гарантује да је могуће реализовати их у задатом року до окончања истог са 

унапред договореним износом средстава.  

Све непредвиђене услуге / радови, скривене позиције и повећани обими неких од 

постојећих позиција улазе у обрачун у оквиру претходно договорене вредности, тј. 

добављач их мора извршити о свом трошку. Целокупни обим посла обухваћен је 

понуђеном ценом за услуге / радове до завршетка посла.  

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

Јавна набавка је обликована по партијама, тако да се свака партија може уговарати 

засебно, и то: 

Партија 1: Смедеревска Паланка - замена котла на угаљ електрокотлом са пратећом 

цевном инсталацијом и електрорадовима 

Партија 2: Оџаци - замена котла на угаљ електрокотлом са пратећом цевном 

инсталацијом и електрорадовима 

Партија 3: Одмаралиште Добра код Голупца – проширење система грејања због 

надзиђивања 

Партија 4: Кањижа – замена гасних пећи гасним котлом 

Партија 5: Рума - уградња гасног / електро котла са пратећом цевном инсталацијом 

и електрорадовима 

Партија 6: Филијала Врање – набавка и уградња цистерне за лож уље у већ 

постојећи ископ 

Партија 7: Објекти на више локација у Србији – испорука и уградња норвешких 

радијатора (120ком. – 1500 W) 

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

2015. годину, на позицији бр.1.2.10.  

Средства су обезбеђена у Финансијском плану Националне службе за запошљавање за 

2015. годину на конту 5113. 

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 / Javne nabavke 2015.), линк: 

http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2015..cid17953  

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 20.08.2015. године. 

Рок за подношење понуда је најкасније до 21.09.2015. године до 11:00 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 

http://www.nsz.gov.rs/
http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2015..cid17953
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НАБАВКЕ (са назнаком: '' ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 32/15 – 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 21.09.2015. године, од 11:15 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 

СЕ НЕ СМЕ МЕЊАТИ.  

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

оригиналном обрасцу из конкурсне документације по садржини, 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 32/15, 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 

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. 

Уколико понуду подноси за више партија, није обавезан да доставља доказе о 

испуњености услова и остале захтеване обрасце за сваку партију посебно, већ може 

доставити само један комплет документације, који се односи на све партије за које 

подноси понуду.  

Обрасце који се односе на више партија (нпр. Образац понуде, Образац структуре 

цене, Модел уговора), понуђач попуњава у једном примерку и попуњава податке за све 

партије за које подноси понуду. 

У случају подношења понуде за више партија, понуда се доставља као једна целина за 

све партије (упакована у један регистратор, фасциклу, коверту или сл.). 
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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 

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 32/15 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. 
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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. У случају да се доспела потраживања по закљученом уговору о јавној 

набавци преносе директно подизвођачу, са понуђачем (добављачем) ће бити закључен 

анекс уговора којим ће то бити регулисано. 

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 32/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

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 понуђач уписује на за то предвиђено место у обрасцу понуде и исти ће 

бити коришћен као резервни критеријум за доделу уговора, у случају да два или више 

понуђача понуде исте укупне цене у оквиру одређене партије.  

2.7.2. Место извршења услуга  
Место извршења услуга су објекти Наручиоца у Републици Србији, 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. 
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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/количину предметних услуга / радова, 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. 

Приликом калкулације понуђених цена, понуђач треба да узме у обзир и могуће 

вишкове/мањкове радова, као и непредвиђене радове за које он сноси ризик и трошак 

(као што је детаљније описано под тачком 1.6. Конкурсне документације).  

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 

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 истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока 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 захтевати од изабраног понуђача - 

добављача да приликом потписивања уговора (а најкасније даном закључења уговора), 

две оригиналне соло менице, уколико је понуђач правно лице, односно две трасиране 

менице, уколико је понуђач предузетник или физичко лице. Поред меница, доставља 

се и пратећа документација: правно лице -  доказ о регистрацији менице, копија 

картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача важећих у моменту 

пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења, као и менично писмо - 

овлашћење да Наручилац може попунити менице у складу са овим Уговором (у два 

примерка, Прилог 1 из конкурсне документације); предузетник/физичко лице – 

менично овлашћење, меничне изјаве жиранта (Прилог 2 и Прилог 3 из конкурсне 

документације) и фотокопије личних карата. 

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 укупног износа од 10% од укупне уговорне вредности без 

ПДВ-а.  

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

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

добављачу. Достављене соло 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). 

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 
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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. 

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

јавне набавке, ул. Краља Милутина бр. 8, Београд, на e-mail: 

svetlana.milovic@nsz.gov.rs , факс: 011/2929-980, уз напомену ''Додатна објашњења за 

јавну набавку број 32/15''. Особа за контакт: Светлана Миловић. 

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. 

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда може захтевати комисија 

наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда може вршити комисија 

наручиоца за предметну јавну набавку, уз претходну најаву понуђачу односно његовом 

подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) 

не ремети редован процес рада 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.  

У случају да два или више понуђача понуде исте укупне цене у оквиру одређене 

партије, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок 

одложеног плаћања. 

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. 

mailto:svetlana.milovic@nsz.gov.rs
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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. 

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. 

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: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 

(по налогу за пренос) или 253 (по налогу за уплату), сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број 

или ознака јавне набавке, корисник: Буџет републике Србије, позив на број: број или 

ознака јавне набавке). Детљније упутство дато је на интернет сајту Републичке 

комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

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. 
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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 

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 септембра или октобра 2015. 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 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
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3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 32/15 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 

пословним капацитетом, и то да у 

претходне три године, посматрано од 

објављивања позива за подношење 

понуда уназад (тј. у периоду од 

20.08.2012. - 20.08.2015.), 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: 
- 1.000.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси 

понуду за Партију 1; 

- 200.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси 

понуду за Партију 2; 

- 500.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси 

понуду за Партију 3; 

- 800.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси 

понуду за Партију 4; 

Пословни капацитет - референтна листа (Образац 1), 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 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 1 – 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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- 2.500.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси 

понуду за Партију 5; 

- 800.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси 

понуду за Партију 6; 

- 2.300.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси 

понуду за Партију 7; 

Уколико понуђач подноси понуду за више 

партија, минимални износ пословног 

капацитета треба да се израчуна на бази збира 

наведених минималних пословног капацитета 

за партије за које подноси понуду, без ПДВ-а. 

6 

Да понуђач располаже довољним кадровским 

капацитетом, односно са одговарајућим броје и 

структуром запослених или радно ангажованих 

радника, и то са најмање: 
Партија 1, 2 и/или 5 
- 5 монтера централног грејања 

- 1 атестиран вариоц за електро заваривача 

са лиценцом 111 

- 1 дипломирани инжењер 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 

Наведене лиценце може поседовати 1 или више 

лица. 

Партија 3 
- 5 монтера централног грејања 

- 1 дипломирани инжењер машинске струке 

са лиценцом за пројектовање 330 и лиценцом 

за извођење 430 

Наведене лиценце може поседовати 1 или више 

лица. 

 

Кадровски капацитет (Образац 2), са доказима: 

- фотокопије уговора о раду или радном ангажовању за сваког радника наведеног у списку 

(Образац 2) из кога се види да су радници запослени или ангажовани код понуђача; 

Напомена: Чланом 199. Закона о раду (''Службени гласник РС'' бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013 и 75/2014), прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о 

делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, тако да уговори о делу неће 

бити прихваћени као доказ о испуњености овог услова, у случају да су закључени за 

обављање послова из делатности послодавца, односно 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 

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 2 – 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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Партија 4 
- 5 монтера централног грејања 

- 1 атестирани вариоц за гасног заваривача 

са лиценцом 311 

- 1 дипломирани инжењер машинске струке 

са лиценцом за пројектовање 330 и лиценцом 

за извођење 430. Наведене лиценце може 

поседовати 1 или више лица. 

Партија 6 
- 5 монтера централног грејања 

- 1 дипломирани инжењер 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. Наведене лиценце може 

поседовати 

1 или више лица. 

Партија 7 
- 10 монтера централног грејања 

- 1 дипломирани инжењер 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 

Наведене лиценце може поседовати 1 или више 

лица. 
Уколико понуђач подноси понуду за више партија, 

минимални захтевани број и структура радника се не 

посматра збирно за све партије за које подноси понуду, 

већ је довољно да појединачно гледано, на нивоу сваке 

партије, испуњава захтевани минимални кадровски 

капацитет, тј. број и структуру радника (нпр. ако 

истовремено конкурише за Партије 3. и 4., не мора имати 

10 монтера централног грејања, већ је довољно 5, итд. 
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7 

Да понуђач располаже довољним техничким 

капацитетом (као власник, закупац или 

корисник по другом основу, и то са: 

Партија 1, 2, 3, 4 и/или 5 
- 200м² пословног простора  

- Апарат за варење Co2 од 150-500Аh – 1 ком.  

- Детектор метала и каблова у зиду – 1 ком.  

- Теретно возило – 1ком. 

- Возило са кабином за превоз радника, алата 

и материјала – 2 ком.  

Партија 6 
- 200м² пословног простора  

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

- Апарат за варење Co2 од 150-500Аh – 1 ком.  

- Детектор метала и каблова у зиду – 1 ком.  

- Путничко или теретно возило – 1 ком.  

- Возило са кабином за превоз радника, алата 

и материјала – 1 ком.  

- Камион кипер од 5 м³ – 1 ком. 

Партија 7 
- 200м² пословног простора  

- Путничко или теретно возило – 1 ком.  

- Возило са кабином за превоз радника, алат и 

материјал – 1 ком.  

Уколико понуђач подноси понуду за више 

партија, минимални захтевани технички 

капацитет се не посматра збирно за све партије 

за које подноси понуду, већ је довољно да 

појединачно гледано, на нивоу сваке партије, 

испуњава захтевани минимални технички 

капацитет (нпр. ако истовремено конкурише за 

Партије 6. и 7., не мора имати 400м² пословног 

простора, већ је довољно 200м², итд. 

Образац Технички капацитет (Образац 3), 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 31.12.2014. 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 3 – 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 
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ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ 

8 

Техничка спецификација предмета јавне набавке (Образац 4)  

- 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 

или га потписује и печатира понуђач који је као носилац посла конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију 

9 

Образац понуде (Образац 5) 

- 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 или га потписује и печатира понуђач који је као носилац посла конзорционим 

споразумом овлашћен да потписује документацију 

10 

Образац структуре цене (Образац 6) 

- 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 

или га потписује и печатира понуђач који је као носилац посла конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију 

11 
Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 

- 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 

12 
Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (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 

13 

Образац трошкова припреме понуде (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 

- 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 10). 

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 за партију/е за коју/е подноси понуду, и то: 

- Филијала Смедерево – Испостава Смедеревска Паланка,  Ул. Иве Бајазита бр.14, Смедеревска Паланка (најава обиласка и 

печатирање Записника се врши у Филијали Смедерево, на адреси Ул. Др. Миладина Милића бр.2, Смедерево) 

- Филијала Сомбор – Испостава Оџаци, Ул. Кнез Михајлова бр.15, Оџаци (најава обиласка и печатирање Записника се врши у 

Филијали Сомбор, на адреси Ул. Апатински пут бр.1, Сомбор) 

- Филијала Пожаревац – одмаралиште „Добра“, Кожице 12224 Добра (најава обиласка и печатирање Записника се врши у 

Филијали Пожаревац, на адреси Ул. Шумадиjска бр.31,  Пожаревац) 

- Филијала Кикинда - Испостава Кањижа, Ул. Позоришна бр. 6, Кањижа (најава обиласка и печатирање Записника се врши у 

Филијали Кикинда, на адреси Ул. Доситејева бр.24,  Кикинда) 

- Филијала Сремска Митровица – Испостава Рума, Ул. Железничка бр. 84а, Рума, (најава обиласка и печатирање Записника се 

врши у Филијали Сремска Митровица, на адреси Ул. Светог Димитрија бр.31,  Сремска Митровица) 

- Филијала Врање, Ул. Тодора Шпанца бр. 1 (најава обиласка и печатирање Записника се врши у Филијали Врање, на наведеној 

адреси) 
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 / Mreţa. О извршеном увиду се сачињава записник који потписују овлашћени представник 

понуђача и овлашћено лице Наручиоца (Образац 10). 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. 

15 

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 11). 

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

печатирану Изјаву понуђача (Образац 11). 

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

(Образац 11). 

http://www.nsz.gov.rs/
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16 

Модел уговора  

- модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са ''попуњава Понуђач''), овери печатом и потпише на крају, 

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 или га потписује и печатира понуђач који је као носилац 

посла конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију 

17 

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. 

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. 

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. 
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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 (пословни, кадровски и технички капацитет) 

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 (или 

понуђач који је као носилац посла, конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију), док остале обрасце и изјаве, 

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

кадровског и техничког капацитета, као и Записници о извршеном увиду у објекте наручиоца (Образац 10) и Изјава понуђача 

(Образац 11), 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. 

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. Додатне услове (пословни, кадровски и технички капацитет, као и обилазак објеката), 

понуђач мора испуњавати самостално (без подизвођача). 
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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 5 % 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 

 

 

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

БРОЈ 32/15 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 

20.08.2012. - 20.08.2015.), коју захтева наручилац. 

За сваку референцу наведену у Обрасцу 1 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 

                                                                                                              понуђача: 

 

_______________________                                                 ________________________ 
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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 _________________________ 

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 32/15, 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 2 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Списак и квалификациона структура радника 
 

Редни 

број 
Име и презиме радника 

Радно место у 

систематизацији или по 

уговору 

Стручна спрема 
Лиценца / 

сертификат / атест 

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 6 табеле 

3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 32/15 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 

                                                                                                              понуђача: 

 

_______________________                                                 ________________________ 
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Образац 3 

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 - опис 

Количина (основних 

средстава и машина) / 

површина (пословног 

простора) којом понуђач 

(подизвођач) располаже 

Врста приложеног доказа 

(позиција у пописној 

листи, број уговора, 

фактуре или сл.) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

 

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 32/15 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 4 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Партија 1: Смедеревска Паланка, ул. Иве Бајазита бр. 14 - замена котла на угаљ 

електрокотлом са пратећом цевном инсталацијом и електрорадовима 

RB OPIS Jed.mere Količina 

Cena po 

jedinici mere 

(u din. bez 

PDV) 

Ukupna cena 

(u din. bez 

PDV) 

1 

  

  

Pripremni radovi koji su neophodni za izvoĊenje termo 

mašinskih radova, kao što su praţnjenje instalacije, obezbeĊenje 

prostora od pojave poţara usled varenja, defektaţa oštećenja 

instalacije i opreme, planiranje mera za otklanjanje havarije, 

obaveštavanje  i predlaganje mera za otklanjanje. 

Obraĉun se vrši prema broju objekata u zgradi. Pod prikljuĉnim 

objektom se podrazumevaju: radijatori, kotlovi, bojleri, 

protivstrujni aparati i sl.   

  

  

  

  

  

  

  

do 50 prikljuĉnih mesta kompl. 1     

      

2 Demontaţa cevi  m' 18     

      

3 Demontaţa termo izolacije m' 12     

      

4 

  

Demontaţa armature sa prirubnicama           

NP  6 ÷ NP 16     NO 15 ÷ NO 50 kom. 6     

      

5 

  

Demontaţa cirkulacionih pumpi sa prikljuĉcima          

na navoj R - 1'' ÷ 2'' kompl. 2     

      

6 

  

  

  

  

  

Isporuka i ugradnja crnih ĉeliĉnih cevi          

Ø  1/2'' m' 34     

Ø  1'' m' 18     

Ø  5/4'' m' 38     

Ø  6/4'' m' 22     

Ø  2'' m' 10     

      
7 

  

Za sav spojni i zaptivni materijal kao što su - lukovi, drţaĉi, 

tiplovi, vešaljke, ţica za varenje, brusne i rezne ploĉe, plaća se  

% od vrednosti predhodne pozicije          
_50__% x ........... (zbir jediniĉnih cena iz prethodne pozicije) 

kompl. 0.5     

      
8 

  

  

  

  

  

Isporuka i ugradnja ventila sa navojem za grejanje         
R  1/2'' kom. 6     

R   1'' kom. 4     

R   5/4'' kom. 4     

R   6/4'' kom. 8     

R   2' kom. 5     
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9 

  

  

  

Isporuka i ugradnja cevnih šelni sa tiplom         

Ø1/2" kom. 6     

Ø1" kom. 4     

Ø5/4" kom. 3     

      

10 

  

Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i praţnjenje         

R 1/2" kom. 4     

      

11 

  

  

Isporuka i montaţa         

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

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

      

12 

  

Isporuka i montaţa zatvorenog ekspanzionog suda i to:         

V=od 101 do 250 lit kom. 2     

      

13 

  

  

Ugradnja cirkulacionih pumpi sa          

prikljuĉcima          

na navoj R - 1'' ÷ 2'' kompl. 4     

      

14 

  

Isporuka i ugradnja ĉeliĉnih profila toplo          

ili hladno vuĉenih raznih oblika ( L , U, I) kg 87     

      

15 Isporuka i ugradnja ozraĉnih sudova, sa izradom prelivne cevi 

kom. 4     

      

16 

  

  

  

  

Isporuka i montaţa pocinkovanog fitinga kao što je (koleno, 

redukcija, T-komad, dupli nipl, muf)         

R  1/2'' kom. 6     

R   1'' kom. 10     

R   5/4'' kom. 8     

R   6/4'' kom. 9     

      

17 

  

  

  

  

Isporuka i montaţa termoizolacije sa parnom branom, za 

montaţu na cevi         

Ø  1'' m' 18     

Ø  5/4'' m' 38     

Ø  6/4'' m' 22     

Ø  2'' m' 10     

      

18 

  

  

Ispitivanje instalacije na hidrauliĉki pritisak, punjenje instalacije 

vodom na odgovarajući pritisak, vizuelni pregled instalacije i 

otklanjanje nedostataka. 

Obraĉun se vrši po jednom grejnom telu   

  

  

  

  

  

  

  

do 30 prikljuĉnih mesta kom. 1     
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19 

  

  

Topla proba sa finom regulacijom grejnih tela i postizanja 

zahtevane temperature sa mernim instrumentom max ± 1,5°C i 

izradom zapisnika o izvršenoj regulaciji. 

Obraĉun se vrši po jednom grejnom telu:   

  

  

  

  

  

  

  

do 50 prikljuĉnih mesta kom. 1     

      

20 

  

  

  

Završni radovi sa primopredajom instalacije  

korisniku na dalju upotrebu  

Obraĉun se vrši prema broju objekata u zgradi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

do 50 prikljuĉnih mesta kom. 1     

      

21 

  

  

  

  

  

  

Farbanje zaštitnom bojom sa svim predradnjama i  

zaštitom sa završnim ĉišćenjem 

  

  

  

    

  

  

  

Ø  1/2'' m' 34     

Ø  1'' m' 18     

Ø  5/4'' m' 38     

Ø  6/4'' m' 22     

Ø  2'' m' 10     

      

22 

  

  

  

  

  

  

Farbanje završnom bojom po zahtevu investitora 

sa svim predradnjama, zaštitom i završnim ĉišćenjem 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ø  1/2'' m' 34     

Ø  1'' m' 18     

Ø  5/4'' m' 38     

Ø  6/4'' m' 22     

Ø  2'' m' 10     

      

23 

  

  

Isporuka i ugradnja elektriĉnih 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     

24 KW  4 x 6 kw) kom. 1     

      

24 

  

  

Isporuka i ugradnja visokonaponskih prekidaĉa na R.O. i GRO 

sa demontaţom oštećenih 

        

N = 16 A kom. 10     

N = 63 A kom. 5     

      

25 

  

Isporuka i ugradnja razvodne table         

Do 24 osiguraĉa kom. 4     

      

26 

  

  

  

  

Isporuka i ugradnja kontaktora sa demontaţom oštećenih         

N = 16 A kom. 6     

N = 25 A kom. 5     

N = 32 A kom. 7     

N = 63 A kom. 6     
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27 

  

  

  

  

Isporuka i ugradnja elektromagnetne sklopke sa demontaţom 

oštećenih 

        

N = 16 A kom. 4     

N = 25 A kom. 4     

N = 32 A kom. 4     

N = 63 A kom. 4     

      

28 

  

  

  

  

  

Isporuka i ugradnja automatskih osiguraĉa         

Do N = 16 A kom. 18     

N = 16 A kom. 10     

N = 25 A kom. 12     

N = 32 A kom. 8     

N = 63 A kom. 9     

      

29 

  

  

Isporuka i ugradnja bimetala          

TO (3-4 A) kom. 4     

TO (5-7 A) kom. 4     

      

30 Isporuka i ugradnja termostata za regulaciju sobne temperature 

kom. 2     

      

31 

  

  

  

  

  

  

Izrada el.instalacije na zidu sa polaganjem kabla ispod maltera 

ili u kanalice 

        

PPY 3 x 1,5 mm2 m' 38     

PPY 3 x 2,5 mm2 m' 52     

PPY 5 x 2,5 mm2 m' 47     

PPY 5 x 6     mm2 m' 28     

PPY 5x 10    mm2 m' 34     

PPY 5 x 16   mm2 m' 75     

      

32 Povezivanje elektro potrošaĉa na el.instalaciju i puštanje u rad, 

kao što su, elektro kotlovi, pumpe, fan coill aparati,  bojleri za 

toplu vodu, šporeti, elektrokotlovi,fenomati, el.vazdušne zavese 

i sl. 
kom. 4     

      

33 

  

Isporuka i montaţa ventila sigurnsti, sledećih dimenzija         

DN40 NP16 kom. 2     

      

34 Isporuka cirkulacione pumpe "SEVER" tip: CV 50 ili 

odgovarajuće kom. 2     

ПАРТИЈА 1. УКУПНО:  
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Партија 2: Оџаци, ул. Кнез Михајлова бр. 15 - замена котла на угаљ електрокотлом са 

пратећом цевном инсталацијом и електрорадовима 

RB OPIS Jed.mere Količina 

Cena po 

jedinici mere 

(u din. bez 

PDV) 

Ukupna cena 

(u din. bez 

PDV) 

A DEMONTAŢNI  RADOVI         

            

1 
Demontaţa toplovodnog kotla na ĉvrsto gorivo toplotnog 

kapaciteta 50kW , komplet sa ruĉnom , mernom 

armaturom i dimnjaĉom  , odnošenje u magacin i 

zapisniĉka predaja investitoru kom. 1     

            

2 

Demontaţa toplovodnog kotla na teĉno gorivo toplotnog 

kapaciteta 50kW , komplet sa gorionikom ,  ruĉnom - 

mernom armaturom i dimnjaĉom  , odnošenje u magacin i 

zapisniĉka predaja investitoru kom. 1     

            

3 
Demontaţi , ekspanzione posude , cirkulacionih pumpi, 

razdelnika vode ,ĉeliĉnih cevi dimenzija DN15-DN40 , 

procena duţine 6m, sa pripadnom ruĉnom i mernom 

armaturom, gasnim odsecanjem , predaja materijala 

investitoru.   kompl. 1     

            

B INSTALACIJA  ELEKTRO  KOTLARNICE  

(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja) 
        

1 

  Standardni elektriĉni kotao za podnu ugradnju na metalno 

postolje  , karakteristika:  

tip:  TK-50, snage 50kW, trostepena regulacija 

(20+20+10), dimenzija : 850x400x400mm, sa posudom 

za vodu zapremine 54lit, za maximalni radni pritisak 

3bar, proizvod Mikoterm  ili odgovarajuće. 

  

kom. 

  

1 

  

  

  

  

            

2 

  
Termostat sobni 7 - dnevni sa LCD ekranom , 

tip: RDE 100.1 , Siemens ili odgovarajuće. 
  

kom. 

  

1 

  

  

  

  

            

3 Ekspanziona posuda sa membranom , zapremine 35 lit , 

komplet sa ventilom sigurnosti 1/2 i priborom za 

povezivanje  kom. 1     

            

4 

  

  

Loptasti ventili sa navojem , holenderom i leptir ruĉicom  

dimenzija:         

DN40-Ø6/4'' kom. 2     

DN15-Ø1/2'' kom. 1     
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5 

  

  

   

Cirkulaciona pumpa radijatorskog grejanja , komplet sa  

veznim materijalom  dimenzija : 

tip: ''Wilo''   Star  RS 30/7  PN10, ili odgovarajuće 

protok: 0,7 l/s; napor: 25kPa; preuzeta snaga: 144W kompl 1 

              

6 Termometar aksijalni, 0-120º C kom. 1     

            

7 Termomanometar, 0-6bar, 0-120º C kom. 1     

            

8 

  

  

Cevna mreţa od ĉeliĉnih  cevi  za povezivanje opreme 

unutar kotlarnice . Cevi su sledećih dimenzija :         

Ø21,3x1,8mm m
1
 3     

Ø48,3x2,6mm m
1
 10     

            

9 Za spojni i zaptivni materijal  fazonske delove , drţaĉe,  

vešaljke za cevi, energiju za spajanje  i sl. materijal 

potreban za izvoĊenje i polaganje cevne mreţe , daje se 

60% od predhodne pozicije . 

  

0,6     

            

10 

  

Ĉišćenje cevne mreţe i oslonaca od korozije i neĉistoće, 

dvostruko premazivanje temeljnom bojom radi zaštite od 

korozije , bojenje lak bojom u dva premaza 

  

      

Površina za obraĉun , m
2
 2     

            

11 

  

Termoizolacija cevnih vodova u prostoriji koja se ne 

greje, sunĊerastom izolacijom , dimenzija:  

  

      

10 x Ø50 m
1
 10     

            

C OSTALI RADOVI         

1 Pripremni radovi upoznavanja objekta u cilju izvoĊenja 

instalacije prema projektu, sreĊivanje dospelog materijala 

u magacin na gradilištu, obeleţavanje celokupne 

instalacije i uvoĊenje grupa u rad. Transport materijala i 

alata  pauš. 1     

            

2 Ispitivanje instalacije prema tehniĉkim uslovima iz 

projekta na hladni vodeni pritisak, regulacija grejne 

instalacije  pri toploj probi, saĉinjavanje potrebnih 

zapisnika, izrada projekta izvedenog stanja i predaja 

objekta investitoru. pauš. 1     

            

  NAPOMENA: prostoriju kotlarnice nakon odnošenja 

demontirane opreme potrebno je oĉistiti , srediti zidove i 

pod , pripremiti za postavljanje nove grejne opreme . 

    

    

ПАРТИЈА 2. УКУПНО:    
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Партија 3: Одмаралиште Добра код Голупца – проширење система грејања због надзиђивања 
 

RB OPIS Jed.mere Količina 

Cena po 

jedinici mere 

(u din. bez 

PDV) 

Ukupna cena 

(u din. bez 

PDV) 

A 
INSTALACIJA  KOTLARNICE  

(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja)         

1 

  

  

  

  

  

  

  

Ĉeliĉni toplovodni kotao za loţenje ĉvrstim gorivom . Kotao je 

sa tri prolaza dimnih gasova i visokim stepenom iskorišćenja 

91% .  Opremljeni su termostatom koji upravlja radom 

cirkulacione pumpe . U osnovnu isporuku ukljuĉen je 

pokazivaĉ temperatrure vode u kotlu , pribor za ĉišćenje i 

pepeljara  

toplotni uĉinak: (50-70)kW 

dimenzije kotla su :  

dubina kotla : 1250mm 

visina kotla: 1300mm 

širina kotla: 600mm 

preĉnik dimnjaĉe: Ø200mm 

polazni i povratni vod: DN40 

  

  

  tip: EKO CK -  70 kW, proizvod Centrometal ili odgovarajuće  kom. 1   

            

2 Kotlovska sigurnosna grupa Ø1'' sa izolacijom  , proizvod 

Calefi ili odgovarajuće 
kom. 1     

            

3 

  
Regulator promaje na kotlu tip RT - C, '' Thermomat'' ili 

odgovarajuće, temperaturnog opsega 30º-100º C , dimenzija :         

DN20 kom. 1     

            

4 

  
Termozaštitni ventil  sa dvostrukom ţicom, navojni prikljuĉci , 

maximalni radni pritisak 10 bar, temperaturnog opsega 5-

100°C , komplet sa veznim cevovodom do vodovodne 

instalacije dimenzija :         

DN20 kom. 1     

            

5 Horizontalna dimovodna cev DN200x500mm , komplet sa 

štucnom za dimnjake pod uglom , proizvod ''Centrometal''  ili 

odgovarajuće kom. 2     

            

6 Dimovodno koleno 45°, preĉnika  DN200mm , sa poklopcem 

za ĉišćenje ,  proizvod ''Centrometal'' ili odgovarajuće kom. 1     

            

7 Ekspanziona posuda sa membranom , zapremine 50 lit , 

komplet sa ventilom sigurnosti 1/2 i priborom za povezivanje  

kom. 1     
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8 

  

Cirkulaciona pumpa zaštite hladnog kraja kotla , komplet sa 

veznim materijalom prema dokumentaciji dimenzija : 

        

tip Wilo Star RS 25/6 ili odgovarajuće kompl 1     

            

9 

  

  

  

  

Zamena postojeće cirkulacione pumpe , podrazumeva se 

odvezivanje sa el kablova i cevne instalacije , isporuka i 

ugradnja nove c.pumpe, komplet sa veznim materijalom , 

karakterristika :         

protok: 3 m3/h         

napor: 25kPa         

snaga motora: 140W,1x220V         

tip UPS 40 30F, Grundfos ili odgovarajuće kompl 2     

            

10 Termometar aksijalni, 0-120º C kom. 3     

            

11 Termomanometar, 0-6bar, 0-120º C kom. 1     

            

12 Nalegajući termostat 0-90˚C kom. 1     

            

13 

  

  

  

Loptasti ventili sa navojem , holenderom i leptir ruĉicom  

dimenzija:         

Ø6/4"-DN32 kom. 6     

Ø3/4"-DN20 kom. 2     

Ø1/2"-DN15  kom. 2     

            

14 

  

Nepovratni ventili sa navojem za horizontalno-vertikalnu 

ugradnju  dimenzija:         

Ø3/4"-DN20 kom. 1     

            

15 

  

Hvataĉ neĉistoće sa navojem dimenzija:         

Ø6/4"-DN40 kom. 1     

            

16 

  

  

Cevna mreţa od ĉeliĉnih  cevi  za povezivanje opreme unutar 

kotlarnice . Cevi su sledećih dimenzija :         

Fe-Ø1/2'' m1 6     

Fe-Ø6/4'' m1 18     

            

17 Za spojni i zaptivni materijal  fazonske delove , drţaĉe,  

vešaljke za cevi, energiju za spajanje  i sl. materijal potreban za 

izvoĊenje i polaganje cevne mreţe , daje se 60% od predhodne 

pozicije . 

  

0,6     

            

18 Termiĉka izolacija cevne mreţe za toplu  vodu . Izolacija se 

izvodi AF/Armaflex ili odgovarajuće cevastom samolepivom 

izolacijom, samolepivim trakama za spajanje nastavaka  

sledećih dimenzija: 

  

      

  AF-048/10mm m1 18     
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B OSTALI RADOVI         

1 Pripremni radovi upoznavanja objekta u cilju izvoĊenja 

instalacije prema projektu, sreĊivanje dospelog materijala u 

magacin na gradilištu, obeleţavanje celokupne instalacije i 

uvoĊenje grupa u rad. Transport materijala i alata  

pauš. 1     

            

2 Ispitivanje instalacije prema tehniĉkim uslovima iz projekta na 

hladni vodeni pritisak, regulacija grejanja pri toploj probi, 

saĉinjavanje potrebnih zapisnika, izrada projekta izvedenog 

stanja i predaja objekta investitoru. 

pauš. 1     

            

3 Demontaţni radovi u kotlarnici , podrazumeva se odsecanje 

svih cevnih vodova (DN15-DN40) ukupne duţine oko 20m, 

komplet sa cirkulacionim pumpama ,mernom i sigurnosnom 

armaturom. Nakon demontaţe sve predati investitoru. 

pauš. 1     

ПАРТИЈА 3. УКУПНО:  
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Партија 4: Кањижа, ул, Позоришна бр. 6 – замена гасних пећи гасним котлом 

RB OPIS Jed.mere Količina 

Cena po 

jedinici mere 

(u din. bez 

PDV) 

Ukupna cena 

(u din. bez 

PDV) 

A DEMONTAŢNI  RADOVI         

1 

  

Pripremni radovi neophodni za demontaţu gasne 

instalacije i grejnih peći. Radovi se odnose na 

produvavanje postojeće instalacije azotom radi 

odklanjanja eventualnih poţarnih ţarišta . Ovo sve  u 

cilju zaštite ljudi i okoline od neţeljenih posledica . 

Obraĉun vršiti po broju objekata kao potencijalnih 

ţarišta.         

do 50 prikljuĉnih mesta  kompl 1     

            

2 Demontaţa gasnih peći, odnošenje u magacin i 

zapisniĉka predaja investitoru kom. 4     

      

3 Demontaţa gasnih ventila sa zida objekta i predaja 

investitoru . GraĊevinski radovi na zatvaranju otvora na 

spoljnim zidovima nisu predmet ovog projekta . kom. 4     

      

4 Demontaţi ĉeliĉnih cevi dimenzija DN15, gasnim 

odsecanjem , izvalaĉenje  iz zidova i predaja materijala 

investitoru. Ukupna duţina demontiranih cevi iznosi:  m
1
 36     

            

B INSTALACIJA  GASNE  KOTLARNICE  

(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja) 
        

1 

  

  

  

  

  

  

Kondenzacioni gasni kotao model Condens 3000W,  sa 

toplotnim uĉinkom od 22 kW, u kompletu sa sledećim 

prateći elementima : 

osnovni dimovodni set , teleskopski (405 do 625mm) 

AZB 916, kom 1 

Produţna dimovodna cev AZB 909, 

Ø60/100x500mm,kom1 

Vertikalna montaţna ploĉa NR. 869, kom 1 

Elastiĉna veza DN20, L=500mm, kom 1 

Sobni termostat FR 120, kom 1 

tip:  ZSB 22-3C, proizvod ''Bosch'' ili odgovarajuće 

  

  

  

  

  

  

kom. 

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

2 Ekspanziona posuda sa membranom , zapremine 35 lit , 

komplet sa ventilom sigurnosti 1/2 i priborom za 

povezivanje  kom. 1     

            

3 

  

  

Loptasti ventili sa navojem , holenderom i leptir ruĉicom  

dimenzija:         

DN25-Ø1'' kom. 4     

DN15-Ø1/2'' kom. 1     

            



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 32/15, капитално одржавање 

термо-техничких инсталација на објектима 

 

Страница 40 од 75 

 

4 

  

Elektronski regulisana cirkulaciona pumpa radijatorskog 

grejanja, komplet sa ugraĊenim diferencijalnim 

presostatom i veznim materijalom  prema dokumentaciji 

dimenzija :         

tip: ''Wilo'' Stratos 25/1-5 BMS PN10, ili odgovarajuće kompl 1     

            

5 Termometar aksijalni, 0-120º C kom. 1     

            

6 Termomanometar, 0-6bar, 0-120º C kom. 1     

            

7 

  

  

Cevna mreţa od ĉeliĉnih  cevi  za povezivanje opreme 

unutar kotlarnice . Cevi su sledećih dimenzija :         

Ø26,9x2,0mm m
1
 3     

Ø33,7x2,6mm m
1
 8     

            

8 Za spojni i zaptivni materijal  fazonske delove , drţaĉe,  

vešaljke za cevi, energiju za spajanje  i sl. materijal 

potreban za izvoĊenje i polaganje cevne mreţe , daje se 

60% od predhodne pozicije . 

  

0,6     

            

9 

  

Ĉišćenje cevne mreţe i oslonaca od korozije i neĉistoće, 

dvostruko premazivanje temeljnom bojom radi zaštite od 

korozije , bojenje lak bojom u dva premaza 

  

      

Površina za obraĉun  m
2
 2     

            

10 

  

Metalna ograda opreme na ulazu , izraĊena od vuĉenog 

metala u ramu od L profila , radi obezbeĊenja iste od 

neovlašćenih lica . Ograda je pokretna sa šarkama i 

katancem . Nakon postavljanja ista se boji u tonu koji 

odredi investitor. Ukupna teţina zaštitne ograde iznosi :  

 

kg 

 

32 

  

  

  

  

            

C 

INSTALACIJA  RADIJATORSKOG GREJANJA I 

GASNOG RAZVODA  

(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja) 

        

1 

  

Aluminjski radijatorski ĉlanak sl.dimenzija :         

tip  600/80 ĉl. 136     

            

2 

  

  

Radijatorski ĉepovi i redukcije za aluminjske radijatore , 

dimenzija:         

redukcije - Ø 1''-1/2''   kom. 24     

ĉepovi -  Ø 1'' kom. 8     

            

3 

  

Ozraĉne slavine za aluminijske radijatore         

Ø 1/2'' kom. 8     

      

4 

  

  

Radijatorske konzole i drţaĉi aluminjskih radijatore         

konzola KP-1 kom. 16     

drţaĉ KPD-1 kom. 8     
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5 

  

  

  

  

Termostatski ventil pravi i ugaoni model. Prikljuĉak 

grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa 

specijanim mufom za navojnu cev i prikljuĉak steznim 

setom. 

Maksimalna temperatura : 120°C 

Maksimalni  radni pritisak : 10 bar 

ugaoni model Proizvod  HERZ-TS-90 , ili odgovarajuće 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

dimenzija 1/2''   kom. 8     

            

6 

  

  

Termostatska glava sa hidrosenzorom , mehaniĉko 

zatvaranje , pozicija ''O'' . Opseg podešavanja 6 - 30°C . 

Zaštita od smrzavanja na 6°C.Ograniĉavanje i blokiranje 

oblasti zadavanja vrednosti pomoću graniĉnika 1 9551 

00 (posebno se naruĉuje) 

standardni model proizvod HERZ ili odgovarajuće 
  

  

  

  

  

  

  

  

br.artikla : 1 7260 06 kom. 8     

            

7 

  

  

Povratni ventil sa predpodešavanjem .Prikljuĉak grejnog 

tela zaptiven konusno .Univerzalni model sa specijalnim 

setom   kod spajanja sa  navojnim cevima. 

ugaoni model Proizvod  HERZ-RL-5 , ili odgovarajuće 
  

  

  

  

  

  

  

  

dimenzija 1/2''  br.art 1 3924 01 kom. 8     

            

8 

  

Ventili za regulaciju  horizontalnih vodova, za merenje 

diferencijalnog pritiska , sa kosim sedištem . 

Predpodešavanje prema dijagramu i sraĉunatom padu 

pritiska , tip Stromax-M , proizvod Herz ili slican , 

dimenzija : 
        

DN20-Ø3/4'' kom. 2     

            

9 

  

  

  

Loptasti ventili sa navojem , holenderom i leptir ruĉicom  

dimenzija:         

DN25-Ø1'' kom. 2     

DN20-Ø3/4'' kom. 2     

DN20-Ø3/4''-gasni ventil kom. 2     

            

10 

  

  

  

Ĉeliĉne šavne cevi za izvoĊenje instalacije centralnog 

grejanja, dimenzija:         

Ø21,3x1,8-Ĉ0361 m
1
 90     

Ø26,9x2,0-Ĉ0361 m
1
 60     

Ø33,7x2,3-Ĉ0361 m
1
 12     

            

11 

  

Bakarne  cevi za izvoĊenje instalacije gasnog razvoda od 

MRS-a do gasnog kotla, dimenzija:         

Ø22x1,0-Cu m
1
 30     
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12 Za spojni i zaptivni materijal hamburške lukove, 

konzole, drţaĉe, dvodelne cevne obujmice, vešaljke za 

cevi, ĉvrste i klizne oslonce, kudelju, laneno ulje, gips i 

sl. materijal potreban za izvoĊenje i polaganje cevne 

mreţe , daje se 60% od predhodne pozicije . 
  0,6     

            

13 

  

Izrada radijatorskih veza , materijal uraĉunat predhodnim 

pozicijama         

dimenzija ,  Ø1/2''   kom. 16     

            

14 

  

Ĉišćenje cevne mreţe i oslonaca od korozije i neĉistoće, 

dvostruko premazivanje temeljnom bojom radi zaštite od 

korozije , i bojenje lak bojom. 

  

      

Površina za obraĉun , m
2
 15     

            

D OSTALI RADOVI         

1 Pripremni radovi upoznavanja objekta u cilju izvoĊenja 

instalacije prema projektu, sreĊivanje dospelog 

materijala u magacin na gradilištu, obeleţavanje 

celokupne instalacije i uvoĊenje grupa u rad. Transport 

materijala i alata  
pauš. 1     

            

2 GraĊevinski radovi na probijanju prolaza za grejne cevi  , 

dimovodne kanale i sl.  pauš. 1     

            

3 Ispitivanje instalacije prema tehniĉkim uslovima iz 

projekta na hladni vodeni pritisak, regulacija cevne 

mreţe pri toploj probi, saĉinjavanje potrebnih zapisnika, 

produvavanje cevovoda za gasni razvod inertnim gasom,  

izrada projekta izvedenog stanja i predaja objekta 

investitoru. 
pauš. 1     

            

4 Hidrauliĉna regulacija grejne instalacije , sa 

podešavanjem pada pritiska na regulacionom ventilu  pauš. 1     

ПАРТИЈА 4. УКУПНО:   
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Партија 5: Рума, ул. Железничка бр. 84 а - уградња гасног / електро котла са пратећом цевном 

инсталацијом и електрорадовима 

RB OPIS Jed.mere Količina 

Cena po 

jedinici mere 

(u din. bez 

PDV) 

Ukupna cena 

(u din. bez 

PDV) 

A DEMONTAŢNI  RADOVI         

1 

  

Pripremni radovi neophodni za demontaţu gasne 

instalacije i grejnih peći. Radovi se odnose na 

produvavanje postojeće instalacije azotom radi 

odklanjanja eventualnih poţarnih ţarišta . Ovo sve  u 

cilju zaštite ljudi i okoline od neţeljenih posledica . 

Obraĉun vršiti po broju objekata kao potencijalnih 

ţarišta.         

do 50 prikljuĉnih mesta  kompl 1     

      

2 Demontaţa gasnih peći, odnošenje u magacin i 

zapisniĉka predaja investitoru kom. 19     

      

3 Demontaţa gasnih ventila sa fasade objekta i predaja 

investitoru . GraĊevinski radovi na zatvaranju otvora na 

spoljnim zidovima nisu predmet ovog projekta . kom. 19     

      

4 Demontaţi ĉeliĉnih cevi dimenzija DN10-DN15, 

gasnim odsecanjem , izvalaĉenje  iz zidova i predaja 

materijala investitoru. Ukupna duţina demontiranih 

cevi iznosi:  m
1
 102     

            

B INSTALACIJA GASNE/ELEKTRO KOTLARNICE  

(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja) 
        

1 

  
Kondenzacioni gasni kotao model Condens 7000W,  sa 

toplotnim uĉinkom od (10,2 do 35,3) kW         

tip:  ZBR 35, proizvod Bosch ili odgovarajuće kom. 2     

      

2 

  
Vertikalna montaţna ploĉa NR.759 ili odgovarajuće sa 

spojnim komadima, ventilima za vodu i gas         

DN32 kom. 2     

      

3 

  
Sobni termostat sa sedmodnevnim programom i šest 

uklopnih taĉaka u toku dana za grejni krug         

tip: FR 120 ili odgovarajuće kom. 2     

      

4 Osnovni horizontalni dimovod , teleskopski AZB 918, 

L=3600mm , Ø80/125 , bez revizionog otvora. kom. 2     

      

5 

  
Standardni elektriĉni kotao za zidnu ugradnju, sa 

toplotnim uĉinkom od 36kW         

tip:  VEK36.PRO, snage 36kW, proizvod Ekopan ili 

odgovarajuće kom. 2     
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6 Ekspanziona posuda sa membranom , zapremine 35 lit, 

komplet sa ventilom sigurnosti 1/2 i priborom za 

povezivanje  kom. 2     

      

7 

  

  

Loptasti ventili sa navojem, holenderom i leptir 

ruĉicom  dimenzija:         

DN32-Ø5/4'' kom. 12     

DN15-Ø1/2'' kom. 4     

      

8 

  

Elektronski regulisana cirkulaciona pumpa 

radijatorskog grejanja , komplet sa ugraĊenim 

diferencijalnim presostatom i veznim materijalom  

prema dokumentaciji dimenzija : 
        

tip: ''Wilo'' Stratos 25/1-5 BMS PN10, ili odgovarajuće kompl 2     

      

9 Termometar aksijalni, 0-120º C kom. 2     

      

10 Termomanometar, 0-6bar, 0-120º C kom. 2     

      

11 

  

  

Cevna mreţa od ĉeliĉnih  cevi  za povezivanje opreme 

unutar kotlarnice . Cevi su sledećih dimenzija :         

Ø21,3x1,8mm m
1
 6     

Ø42,4x2,6mm m
1
 18     

      

12 Za spojni i zaptivni materijal  fazonske delove , drţaĉe,  

vešaljke za cevi, energiju za spajanje  i sl. materijal 

potreban za izvoĊenje i polaganje cevne mreţe , daje se 

60% od predhodne pozicije . 

  

0,6     

      

13 

  

Ĉišćenje cevne mreţe i oslonaca od korozije i 

neĉistoće, dvostruko premazivanje temeljnom bojom 

radi zaštite od korozije , bojenje lak bojom u dva 

premaza 

  

      

Površina za obraĉun , m
2
 4     

      

14 

  

Metalna ograda opreme na hodniku , izraĊena od 

vuĉenog metala u ramu od L profila , radi obezbeĊenja 

opreme od neovlašćenih lica . Ograda je pokretna sa 

šarkama i katancem . Nakon postavljanja ista se boji u 

tonu koji odredi investitor. Ukupna teţina zaštitne 

ograde iznosi :  

  

      

  kg 45     

            

C INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA  

(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja) 

        

1 

  

Aluminjski radijatorski ĉlanak sl.dimenzija :         

tip  600/80 ĉl. 431     
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2 

  

  

Radijatorski ĉepovi i redukcije za aluminjske radijatore, 

dimenzija:         

redukcije - Ø 1''-1/2''   kom. 62     

ĉepovi -  Ø 1'' kom. 62     

      

3 

  

Ozraĉne slavine za aluminijske radijatore         

Ø 1/2'' kom. 31     

      

4 

  

  

Radijatorske konzole i drţaĉi aluminjskih radijatore         

konzola KP-1 kom. 62     

drţaĉ KPD-1 kom. 31     

      

5 

  

  

  

  

Termostatski ventil pravi i ugaoni model. Prikljuĉak 

grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa 

specijanim mufom za navojnu cev i prikljuĉak steznim 

setom. 

Maksimalna temperatura : 120°C 

Maksimalni  radni pritisak : 10 bar 

ugaoni model Proizvod  HERZ-TS-90, ili odgovarajuće 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

dimenzija 1/2''   kom. 31     

      

6 

  

Termostatska glava sa hidrosenzorom , mehaniĉko 

zatvaranje , pozicija ''O'' . Opseg podešavanja 6 - 30°C . 

Zaštita od smrzavanja na 6°C.Ograniĉavanje i 

blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomoću 

graniĉnika 1 9551 00 (posebno se naruĉuje) 

standardni model proizvod HERZ ili odgovarajuće   

  

  

  

  

  

  

  

  br.artikla : 1 7260 06 kom. 31     

  
    

7 

  

  

Povratni ventil sa predpodešavanjem .Prikljuĉak 

grejnog tela zaptiven konusno .Univerzalni model sa 

specijalnim setom   kod spajanja sa  navojnim cevima. 

ugaoni model Proizvod  HERZ-RL-5 , ili odgovarajuće 

  

  

  

  

  

  

  

  

dimenzija 1/2''  br.art 1 3924 01 kom. 31     

      

8 

  

Ventili za regulaciju  horizontalnih vodova, za merenje 

diferencijalnog pritiska , sa kosim sedištem . 

Predpodešavanje prema dijagramu i sraĉunatom padu 

pritiska, tip Stromax-M, proizvod Herz ili 

odgovarajuće, dimenzija : 
        

DN25-Ø1'' kom. 1     

      

9 

  

  

Loptasti ventili sa navojem, holenderom i leptir 

ruĉicom  dimenzija:         

DN25-Ø1'' kom. 5     

DN20-Ø3/4'' kom. 2     
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10 

  

  

  

  

Ĉeliĉne šavne cevi za izvoĊenje instalacije centralnog 

grejanja, dimenzija:         

Ø21,3x1,8-Ĉ0361 m
1
 228     

Ø26,9x2,0-Ĉ0361 m
1
 128     

Ø33,7x2,3-Ĉ0361 m
1
 86     

Ø42,4x2,6-Ĉ0361 m
1
 18     

      

11 Za spojni i zaptivni materijal hamburške lukove, 

konzole, drţaĉe, dvodelne cevne obujmice, vešaljke za 

cevi, ĉvrste i klizne oslonce, kudelju, laneno ulje, gips i 

sl. materijal potreban za izvoĊenje i polaganje cevne 

mreţe , daje se 60% od predhodne pozicije  
  0,6     

      

12 Izrada radijatorskih veza, materijal uraĉunat 

predhodnim pozicijama         

  dimenzija ,  Ø1/2''   kom. 62     

      

13 Ĉišćenje cevne mreţe i oslonaca od korozije i 

neĉistoće, dvostruko premazivanje temeljnom bojom 

radi zaštite od korozije , i bojenje lak bojom. 

  

      

  Površina za obraĉun m
2
 34     

            

D OSTALI RADOVI         

1 Pripremni radovi upoznavanja objekta u cilju izvoĊenja 

instalacije prema projektu, sreĊivanje dospelog 

materijala u magacin na gradilištu, obeleţavanje 

celokupne instalacije i uvoĊenje grupa u rad. Transport 

materijala i alata  
pauš. 1     

      

2 GraĊevinski radovi na probijanju prolaza za grejne 

cevi, dimovodne kanale i sl.  pauš. 1     

      

3 Ispitivanje instalacije prema tehniĉkim uslovima iz 

projekta na hladni vodeni pritisak, regulacija cevne 

mreţe pri toploj probi, saĉinjavanje potrebnih 

zapisnika, izrada projekta izvedenog stanja i predaja 

objekta investitoru. 
pauš. 1     

      

4 Hidrauliĉna regulacija grejne instalacije , sa 

podešavanjem pada pritiska na regulacionom ventilu  

pauš. 1     

      

E PRATEĆI ELEKTRO RADOVI, OPREMA I MATERIJAL     

1 Isporuka  i  polaganje  energetskih  kablova  halogen 

free.Kablovi  se  polaţu  na  nosaĉe  kablova  u  

graĊevinskoj  niši    tip  kabla  nhxhx-j ili N2XN 5x16 

mm² m 50     
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2 Isporuka i montaţa HALOGEN-FREE buţir creva f29 

za polaganje kablova u spuštenom plafonu ili u zid-

tavanicu ispod maltera m 55     

      
3 

  

Isporuka i ugradnja automatskih osiguraĉa         
6-25 A kom. 14     

      

4 

  

Isporuka potrebnog materijala i izrada i ugradnja 

kućišta razvodnog ormara  u  IP54 zaštiti od 2 puta 

dekapiranog lima sa plastifikacijom istog, bravicom i 

kljuĉem, uvodnicama, montaţnom ploĉom i sitnim 

spojnim materijalom. Orman je uzidan ili nazidan 

potrebnih dimenzija za smeštaj opreme prema 

jednopolnoj šemi veze i to:         

600x600x210 kom. 2     

      

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Isporuka i ugradnja po potrebi ili u odabrana kućišta 

razvodnog ormara elektriĉne opreme u svemu prema 

jednopolnoj šemi veze. Komplet, isporuka, ugradnja, 

povezivanje i  puštanje u ispravan rad plaća se po 

komadu ugraĊene opreme i to: 
        

glavni prekidaĉ sa produţenim pogonom od 63-125A kom. 2     

FID sklopke 25/05A do 63,05A kom. 2     

automatski osiguraĉ 1P od 32-63A kom. 8     

naponska špulna – okidaĉ  kom. 2     

kontaktor od 40 – 65A kom. 4     

taste “sve stop” kom. 4     

signalne sijalice svih boja i napona kom. 10     

redne stezaljke 2,5 do 4 mm² kom. 55     

redne stezaljke 4 do16 mm² kom. 16     

“škaro” kleme 6-16 mm² kom. 4     

redne stezaljke 25 do 35 mm² kom. 16     

grebenasti prekidaĉ do 20A 1P 0-1 kom. 6     

pomoćni rele  24 – 230 V kom. 6     

      

6 Isporuka  i  polaganje  kablova  halogen free. Kablovi  

se  polaţu  direkno  na  zid  sa  svim  raĉvanjima  i  

povezivanjima   tip  kabla  nhxhx ili N2XH 3x2.5mm² m 20     

      

7 Isporuka  i  polaganje  energetskih  kablova  Halogen 

free .Kablovi  se  polaţu  na  nosaĉe  kablova  u  

graĊevinskoj  niši  tip  tip  kabla  nhxhx ili N2XH  

4x1,5 mm² m 75     

      

8 Isporuka i montaţa HALOGEN-FREE kanalica 

dimenzija 25x25 za polaganje kablova m 40     

      

9 Razvodna kutija OG sa 4-6 uvoda kom. 14     
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10 Isporuka i montaţa HALOGEN-FREE buţir creva f23 

za polaganje kablova u spuštenom plafonu ili u zid-

tavanicu ispod maltera m 12     

      

11 Isporuka i montaţa HALOGEN-FREE buţir creva f16 

za polaganje kablova u spuštenom plafonu ili u zid-

tavanicu ispod maltera m 6     

      

12 Isporuka  i  polaganje  kablova.Kablovi  se  polaţu  

direkno  na  zid  ispod  obloge  zidova  sa  svim  

raĉvanjima  i  povezivanjima  tip  kabla  nhxhx ili 

N2HX 5X2.5 mm² 
m 20     

      

13 Isporuka i polaganje HALOGEN-FREE napojnog kabla 

NHXHX 3x1.5 kroz HALOGEN-FREE buţir cevi, 

HALOGEN-FREE kanalice ili na HALOGEN-FREE 

obujmice za napajanje centrale za detekciju i dojavu 

poţara m 30     

      

14 Isporuka kabla za uzemljenje distributivnog ormana 

N2XH-J 1x16 mm² sa postavljanjem u kanalice ili 

gibljive cevi. m 30     

15 Protivpaniĉna  svetiljka  sa  sopstvenim  izborom  

napajanja  sa  autonomijom  rada  6 h sa  jednom  fluo  

cevi  od  8 w sa  oznakom  izlaz  i  strelicom  tipa  

panik kom. 2     

      

16 Isporuka i polaganje HALOGEN-FREE signalnog 

kabla JHS(t)H 2x2x0.8 kroz HALOGEN-FREE buţir 

cevi, HALOGEN-FREE kanalice ili na HALOGEN-

FREE obujmice za automatske detektore poţara, ruĉne 

javljaĉe, paralelne indikatore,  specijalne detektore 

poţara, telefonske javljaĉe poţara, adresibilne ulazne i 

izlazne module m 80     

      

17 Isporuka i polaganje HALOGEN-FREE obujmica za 

polaganje kablova 
m 30     

      

18 Bušenje rupa (prodora) kom. 20     

      

19 Zatvaranje i kreĉenje otvora nastalih probijanjem zida kom. 20     

      

20 Paţljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz 

instalacionih cevi. Kroz zid paţljivo izvesti šliceve za 

postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 

kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraćun po m
1
 

šlica. m 50     
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21 Malterisanje zazidanih otvora produţnim malterom u 

dva sloja. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti 

vodom i isprskati cementnim mlekom, naneti sloj 

maltera, spravljen sa prosejanim šljunkom, 

"jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, 

spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz 

kvašenje. Površine moraju blti ravne, bez preloma i 

talasa, sastavi sa postojećim površinama ne smeju biti 

vidljivi. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m² 

malterisane površine.         

  Krpljenje šliceva. m 50     

      

22 Izvršiti merenje otpora uzemljivaĉa, izolovati 

provodnike i galvanskog povezivaĉa metalnih masa. 

Nakon merenja izdaje se atest od registrovane 

institucije za tu vrstu radova. 
pauš. 1     

      

23 Pregled i ispitivanje svih elektriĉnih instalacija jake 

struje, davanje atesta i garantnih listova i puštanje u 

rad. pauš. 1     
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Партија 6: Врање, Ул. Тодора Шпанца бр. 1 - набавка и уградња цистерне за лож уље у већ 

постојећи ископ 

RB OPIS Jed.mere Količina 

Cena po 

jedinici mere 

(u din. bez 

PDV) 

Ukupna cena 

(u din. bez 

PDV) 

1 Pripremni radovi koji su neophodni za izvoĊenje termo 

mašinskih radova, kao što su praţnjenje instalacije, 

obezbeĊenje prostora od pojave poţara usled varenja, 

defektaţa oštećenja instalacije i opreme, planiranje 

mera za otklanjanje havarije, obaveštavanje  i 

predlaganje mera za otklanjanje. Obraĉun se vrši prema 

broju objekata u zgradi. Pod prikljuĉnim objektom se 

podrazumevaju: radijatori, kotlovi, bojleri, protivstrujni 

aparati i sl. 

    

    

do 50 prikljuĉnih mesta komplet 1     

            

2 Demontaţa cevi  m' 40     

            

3 Isporuka i ugradnja crnih ĉeliĉnih cevi          

Ø  1/2'' m' 6     

Ø  5/4'' m' 40     

Ø  6/4'' m' 8     

Ø  2'' m' 6     

            

4 Za sav spojni i zaptivni materijal kao što su - lukovi, 

drţaĉi, tiplovi, vešaljke, ţica za varenje, brusne i rezne 

ploĉe, plaća se  % od vrednosti predhodne pozicije  

    

    

_50__% x ........... (zbir jediniĉnih cena iz prethodne 

pozicije) komplet 0,5     

            

5 Isporuka i ugradnja ventila sa navojem za grejanje         

R   5/4'' kom. 4     

R   6/4'' kom. 6     

R   2' kom. 2     

            

6 Isporuka i ugradnja ventila za loţ ulje         

R  1/2'' kom. 6     

R   5/4'' kom. 40     

R   6/4'' kom. 8     

R   2' kom. 6     

            

7 Isporuka i montaţa         

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

termometar R-1/2” opseg 0-200 C kom. 1     
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8 Isporuka i montaţa pocinkovanog fitinga kao što je 

(koleno, redukcija, T-komad, dupli nipl, muf) 

    

    

R  1/2'' kom. 6     

R   5/4'' kom. 8     

R   6/4'' kom. 4     

R   2' kom. 6     

            

9 Nabavka i ugradnja plastiĉnog horizontalnog 

rezervoara za loţ-ulje kapaciteta 30m3 (maksimalne 

dimenzije - 10m duţina, 2,2m preĉnik) 
kom. 1     

            

10 Zasipanje rezervoara peskom u koliĉini i prema 

uputstvu proizvoĊaĉa rezervoara pauš 1     

            

11 Ispitivanje instalacije na hidrauliĉki pritisak, punjenje 

instalacije vodom na odgovarajući pritisak, vizuelni 

pregled instalacije i otklanjanje nedostataka. 

    

    

Obraĉun se vrši po jednom grejnom telu do 30 

prikljuĉnih mesta 

kom. 

1     

            

12 Vraćanje terena u prethodno stanje pauš 1     
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Партија 7: Објекти на више локација у Србији – испорука и уградња норвешких радијатора 

(120ком. – 1500 W) 
 

Захтеване техничке карактеристике предметних добара: 

 Норвешки радијатори, снаге 1.500 W или више 

 Капацитет грејања: 1,5 KW или више 

 Грејач не сме прелазити радну температуру од 225°C 

 Заштита против смрзавања 

 Сигурносни термостат 

 Двострука електрична изолација 

 Минимална дужина кабла 1м 

 Бела боја 

 Гаранција минимум 60 месеци 

Редни 

број 
Локација за испоруку и инсталацију 

Количина 

(у ком.) 

Цена по 1 

ком. у дин. без 

ПДВ-а 

Укупна цена у 

дин. без ПДВ-а 

1 Суботица, Tрг Слободе бр.3/3 4   

2 Кула, Светозара Марковића бр.6 4   

3 Тител, Главна бр. 2 2   

4 Жабаљ, Трг Краља Петра бр. бб 2   

5 Инђија, Краља Петра I бр. 78 3   

6 Нови Кнежевац, Цара Душана бр. 9 2   

7 Бела Црква, 1. октобра бр. 93 2   

8 Пландиште, Карађорђева бр. бб 1   

9 Алибунар, Трг Слободе бр. 16 3   

10 Ковачица, Чапловичова бр.13 3   

11 Опово, Бориса Кидрича бр. 9 1   

12 Београд, Ломина бр. 22 2   

13 Велико Градиште, Кнеза Лазара бр. 37 3   

14 Костолац, Боже Димитријевића бр. 13 1   

15 Кучево, Светог Саве бр. 213 2   

16 Жагубица, Партизанска бр. бб 1   

17 Голубац, Голубачки Трг бр. 1 1   

18 Доњи Милановац, Краља Петра I бр. бб 1   

19 Мајданпек, Шашка бр. 5 3   

20 Књажевац, Милоша Обилића бр. 2 7   

21 Коцељева, Немањина бр. 95 2   

22 Крупањ, Владе Зечевића бр. 35 2   

23 Љубовија, Карађорђева бр. 12 1   

24 Мионица, Војводе Мишића бр. 16 3   

25 Лајковац, Владике Николаја бр. 1 1   

26 Лапово, Његошева бр. Бб 2   

27 Топола, Миловоја Петровића Блазнавца бр. бб 1   

28 Кнић, Кнић бр. бб 1   
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29 Ариље, Светог Ахилија бр. 53 2   

30 Горњи Милановац, Кнеза Александра бр. 37 4   

31 Ивањица, Вукадина Стојановића бр. 6 2   

32 Свилајнац, Устаничка бр. 62 4   

33 Деспотовац, Стевана Синђелића бр. 2 4   

34 Тутин, III санџачка бр. бб 4   

35 Варварин, Јове Курсуле бр. Бб 2   

36 Ћићевац, Карађорђева бр. 98 1   

37 Александровац, 29. новембра бр. 91 3   

38 Сврљиг, Xaџићева бр. 2 2   

39 Дољевац, Др Михајла Тимотијевића бр. 5 2   

40 Мерошина,  1   

41 Ражањ, Партизанска бр. 81 1   

42 Гаџин хан, Милоша Обилића бр. Бб 1   

43 Куршумлија, Вука Карађића бр. 24 3   

44 Блаце, Радоша Јовановића Сеље бр.3 1   

45 Житорађа, Војводе Мишића бр. 5 1   

46 Лебане, Цара Душана бр. 66 3   

47 Медвеђа , Јабланичка бр. 34 2   

48 Бојник, Воје Радића бр. 1 2   

49 Бабушница, Саше Ивковића бр. 32 3   

50 Димитровград, Нишава бр. 15 3   

51 Бела Паланка, Српских владара бр. 60 2   

52 Прешево, Саве Ковачевића бр. 1 3   

53 Босилеград, Георги Димитров бр. 10 3   

ПАРТИЈА 7. УКУПНО: 120   

 

 

Напомена: у понуђене цене урачунати све трошкове који могу настати на основу 

набавке, превоза, испоруке и уградње предметних добара на свим локацијама 

наведеним у горњој табели. 
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Образац 5 

 

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 

Опис партије 

Укупна понуђена цена 

услуге без 

ПДВ-а (подаци се 

преузимају из обрасца 

Техничке спецификације 

предмета јавне набавке – 

Образац 4) 

Посебно исказан 

укупни ПДВ 

Укупна понуђена цена 

услуге са ПДВ-ом  

Партија 1: Смедеревска Паланка - замена котла на угаљ 

електрокотлом са пратећом цевном инсталацијом и 

електрорадовима 

 

 

 

Партија 2: Оџаци - замена котла на угаљ електрокотлом 

са пратећом цевном инсталацијом и електрорадовима 

 

 

 

Партија 3: Одмаралиште Добра код Голупца – проширење 

система грејања због надзиђивања 

 

 

 

Партија 4: Кањижа – замена гасних пећи гасним котлом 

 

 

 

Партија 5: Рума - уградња гасног / електро котла са 

пратећом цевном инсталацијом и електрорадовима 

 

 

 

Партија 6: Филијала Врање – набавка и уградња цистерне 

за лож уље у већ постојећи ископ 

 

 

 

Партија 7: Објекти на више локација у Србији – испорука 

и уградња норвешких радијатора (120ком. – 1500 W) 
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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.  

Начин и рок плаћања (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  

                                                                                                              понуђача: 

 

_________________                                                                               _________________________ 
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Образац 6 

OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ                                       * цене исказати у динарима 

Опис партије 

Укупна 

понуђена 

цена услуга 

без 

ПДВ-а  

Посебно 

исказан 

укупни 
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Укупна 
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I II III IV V VI VII VIII 

Партија 1: Смедеревска Паланка - замена 

котла на угаљ електрокотлом са пратећом 

цевном инсталацијом и електрорадовима 
   

  

 

  

Партија 2: Оџаци - замена котла на угаљ 

електрокотлом са пратећом цевном 

инсталацијом и електрорадовима 
   

  

 

  

Партија 3: Одмаралиште Добра код Голупца 

– проширење система грејања због 

надзиђивања 
   

  

 

  

Партија 4: Кањижа – замена гасних пећи 

гасним котлом 
   

  
 

  

Партија 5: Рума - уградња гасног / електро 

котла са пратећом цевном инсталацијом и 

електрорадовима 
   

  

 

  

Партија 6: Филијала Врање – набавка и 

уградња цистерне за лож уље у већ постојећи 

ископ 
   

  

 

  

Партија 7: Објекти на више локација у 

Србији – испорука и уградња норвешких 

радијатора (120ком. – 1500 W) 
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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. 

 

          Датум:                                       Печат:                            Потпис одговорног лица 

                                                                                                 понуђача: 

 

__________________                                                                   ________________________ 
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Образац 7 

 

 

 

 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. 32/15, поднета независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

           Датум:                                    Печат:                           Потпис одговорног 

                                                                                                   лица понуђача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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Образац 8 

 

 

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 9 

 

 

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 10 

 

 

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. 
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Образац 11 

 

 

 

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''), овери печатом и потпише на крају, 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. 

Модел уговора оверавају печатом и потписују сви чланови групе понуђача (или понуђач 

који је као носилац посла, конзорционим споразумом овлашћен да потписује 

документацију). 

 

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). 

 

Модел уговора је јединствен за све партије. По доношењу Одлуке о избору 

најповољније понуде, Наручилац ће за сваку партију посебно припремити финални 

Уговор, и закључити га са изабраним понуђачем. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

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

ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА, ЗА ПАРТИЈУ ______________ 
(попуњава Наручилац у зависности од тога за коју партију закључује уговор)  

 
Закључен у Београду између уговарача: 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, са седиштем у Крагујевцу, ул. 

Светозара Марковића број 37, кога заступа Зоран Мартиновић (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 и 14/15; 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 

20.08.2015. године, спровео отворени поступак јавне набавке бр. 32/15; 

- да је Добављач доставио понуду број (попуњава Наручилац) од (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; 

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

__________________________________ са седиштем у _________________________, 
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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 Наручиоца, у свему према понуди Добављача (Образац понуде) и Техничкој 

спецификацији предмета јавне набавке који су у прилогу и чине саставни део овог 

Уговора. 

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је списак објеката Наручиоца 

на којима је предвиђено извођење предметних услуга / радова, као и опис предвиђених 

врста и обима услуга / радова.  

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

услуге / радови за које је предвиђено да их је неопходно пружити на наведеним 

објектима и за које Добављач гарантује да ће их реализовати под датим условима, тј. 

по понуђеним ценама, и у захтеваном обиму, у Уговором предвиђеном року.  

Уговорају се унапред фиксиране цене за пружање услуга / извођење радова на 

предметном објекту, према Техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је у 

прилогу и саставни је део овог Уговора.  

Све непредвиђене услуге / радови, скривене позиције и повећани обими неких од 

постојећих позиција улазе у обрачун у оквиру претходно договорене вредности, тј. 

Добављач их мора извршити о свом трошку.  

Целокупни обим посла обухваћен је понуђеном ценом за услуге / радове до завршетка 

посла.  

 

Члан 2. 

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

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

из прихваћене понуде). 

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

овог члана Уговора. 

Уговорне цене су фиксне током читавог периода важења Уговора. 

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

плаћања у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским 

планом за 2015. годину за ове намене. 

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2016. години, Наручилац ће 

вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем 

финансијског плана за 2016. 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 / радове који 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 / радови које је Добављач извршио Наручиоцу, имају 

недостатке у квалитету, обиму или 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 / 

радова у гарантном року од  _______ месеци (попуњава Наручилац на основу података 

из прихваћене 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 / радова и инсталација предметних добара, односно потписан сервисни налог за 

извршене услуге / радове или други одговарајући документ. 

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

били предмет пружања услуга / радова, 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 / радове, уколико је сагласан са обимом и квалитетом извршених услуга / 

радова, 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 прихваћене понуде) од дана достављања позива, тј. издавања налога за 

извршење услуга / радова, приступити објекту и отпочети са извршењем предметних 

услуга / радова на објекту.  

Време завршетка извршења услуга / радова ће бити назначено у оквиру сваког радног 

налога. 

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

у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке.  

У случају потребе место извршења услуга / радова 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 / радова, који доставља уз фактуру.                                          

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

којих наручилац може захтевати извршење услуге / радова.  
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Члан 6. 

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

уговореном року не започне, односно не изаврши предметне услуге / радове, обавезан 

је да за сваки дан закашњења по писаном позиву Наручиоца плати износ од 0,01% од 

укупне уговорне вредности без ПДВ-а 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 без ПДВ-а, 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 

извршењу услуга / радова 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 извршених услуга / 

радова 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. 

 

Члан 8. 

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

предметних услуга / радова изврши квалитативну и квантитативну контролу 

извршених услуга и то: 

- провером да ли су извршене све захтеване услуге / радови на одговарајући 

начин и у захтеваном обиму 
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- провером да ли инсталације и опрема која је била предмет извршења услуга / 

радова исправно функционишу 

- провером да ли се раелно стање по извршењу услуга / радова, 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 / радови 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 су услуге / радови извршени. 

 

Члан 9. 

Добављач ће за извршење услуга / радова који 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 / радова, 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 

су предметне услуге / радови на одговарајући начин извршени, изврши плаћање на 

рачун Добављача број ______________________ код ____________________ банке 

(попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде). 

 

Члан 12. 

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

Наручиоцу две соло/трасиране менице, којом гарантује уредно извршење својих 

уговорних обавеза.  

Истовремено са предајом меница из претходног става овог члана Уговора, Добављач 

се обавезује да ће Наручиоцу предати пратећу документацију: правно лице -  доказ о 

регистрацији менице, копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица 

Добављача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења, 

као и менично писмо - овлашћење да Наручилац може попунити менице у складу са 

овим Уговором (у два примерка, Прилог 1 из конкурсне документације); 
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предузетник/физичко лице – менично овлашћење, меничне изјаве жиранта (Прилог 2 и 

Прилог 3 из конкурсне документације) и фотокопије личних карата. 

Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације 

Уговором утврђених обавеза и могу бити активиране у случају да Добављач не 

испуњава своје уговорне обавезе. 

Достављене соло 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 испуњења уговорних обавеза, 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 Привредног 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, или на краћи 

период од наведеног, уколико вредност извршених услуга / радова досегне износ 

укупне уговорне вредности из члана 2. став 1., чиме исти престаје да важи.  

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  
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Прилог 1 

 

 

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) ___________________________ (назив правног лица) из 

________________________ (место), ул. _______________________, бр. ______, 

матични број: ____________________, ПИБ: _____________________ , доставља: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара 

Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483  

 

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног поступка јавне 

набавке број 32/15 – 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. 
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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) __________________________ (име предузетника/физичког лица) из 

____________________ (место), ул. _______________________, бр. ______, матични 

број/ЈМБГ: _________________, достаставља:   

                                    

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, ТРАСИРАНЕ МЕНИЦЕ 

 

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара 

Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483  

 

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног поступка јавне 

набавке број 32/15 – 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. 
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                  М.П.                
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Прилог 3 

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 _____________________ 2015. године. 

 

       Шеф рачуноводства   Оверава овлашћено лице послодавца 

 

       ____________________  М.П.  ______________________    

 

 


