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I Општи подаци о набавци 

 

Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац „ 

Адреса наручиоца: ул. Влајкова бр.152, 16000 Лесковац.  
емаил: srcdubocica@yahoo.com 

Врста предмета набавке: радови 

Предмет набавке: радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације 
ЦПВ код: 45331000-6 радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације 

-санација дела термотехничке инсталације грејања и вентилације- 
 
Процењена вредност: 1.300.000,00 динара без пдв-а. 

 

Интернет адреса на којој је набавка објављена: www.dubocica.co.rs 
 

Начин, место и рок за подношење понуда:  

Понуђач је дужан да понуду достави до 13.12.2021. године до 11:00 часова, без обзира на начин 
достављања, у запечаћеном омоту на адресу: УСФК “СРЦ Дубочица Лесковац“ ул.Влајкова 

бр.152,16000 Лесковац, са назнаком: „Понуда за набавку радова – Извођење радова на санацији 

дела термотехничке инсталације грејања и вентилације бр.0021/21– НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача.  

 

Отварање понуда:  
Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, ул.Влајкова бр.152 16000 Лесковац , дана 

13.12.2021. године са почетком у 11:30 часова. 

 

Лица за контакт за све информације везане за набавку: 
Симоновић Зора 

Биљана Ђорђевић , број телефона 016/243-901. 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају критеријум за квалитативни избор 
привредног субјекта.  

 

 

II Врста, квалитет, количина и опис радова, начин спровођењаконтроле извршења радова, 

рок извршења и место извршења, евентуални додатни радови и услуге и сл. 

 

Врста, квалитет, количина и опис радова:  
Извођење радова на санацији дела термотехничке инсталације грејања и вентилације у објекту 

УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“  подразумева демонтажне радове, монтажне и припремно-

завршне радове у свему ближе описаним у пројектно техничкој документацији коју је израдио 
дипл.маш.инж.Будимир Стојиљковић  од новембра 2021. године. 

 
Техничке карактеристике: 

Термотехничка инсталација грејања и вентилације објекта је због своје величине, капацитета, 

специфичности намене и начина коришћења подељена у више система и то: 
-систем за грејање и вентилацијуспортске дворане (главног игралишта са трибинама) 

-систем за грејање и вентилацију мале дворане за тренинг, стрељану и трим кабинет 

-систем за вентилацију куглане 
-систем за вентилацију свлачионица и тоалета 

-систем радијаторског грејања 
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Систем за грејање и вентилацију спортске дворане (главног игралишта са трибинама) је подељен 

на два функционално одвојена система и то на систем за грејање и вентилацију игралишта- 

борилишта, и систем за грејање и вентилацију трибина. 

 
Систем за грејање и вентилацију игралишта- борилишта, са укупно 40000м3/h ваздуха, се састоји 

од две идентичне клима коморе и то по једна комора за леву и једна за десну страну игралишта. 

Коморе су тип-а АЕРОТЕРМ 630 производ 14.децембар- ТЕРМОВЕНТ Београд, капацитета 
20000м3/h ваздуха, снаге мотора вентилатора 7,5 KW и бр.обртаја 570 о/мин са грејачем од 

бакарних цеви и ламелама од алуминијума, топлотне снаге 329 KW. 

 
Систем за грејање и вентилацију трибина са укупно 90000м3/h ваздуха је такође подељен на два 

идентична система сваки са по једном комором, једна за леву а једна за десну страну игралишта. 

Клима коморе су тип-а АЕРОТЕРМ 2630 производ. 14 децембар ТЕРМОВЕНТ Београд. 

 
Током коришћења опреме и уређаја у протеклом периоду дужем од 35 година дошло је до хаварије 

система за грејање и вентилацију главне спортске дворане.  

Тачније дошло је до процуривања топловодних грејача на обе коморе из подсистема за грејање и 
вентилацију главног игралишта. Из тих разлога подсистем за грејање и вентилацију великог 

главног игралишта није у функцији те се указала потреба да се изврши одређена санација система. 

 
Установљено је следеће: 

-да грејачи на обе коморе, због процуривања, нису у функцији 

-да је целокупна аутоматска регулација температуре топле воде грејача ван функције 

-да је аутоматска регулација количине свежег ваздуха која улази у комору неисправна. 
 

Неопходни радови: 

1.на замени топловодних грејача клима коморе у свему према техничким карактеристикама 
постојећих оштећених грејача 

2.да се инсталација довода и одвода топле воде до и од грејача прилагоди за ручну регулацију 

температуре воде 

3. да се инсталација за регулацију положаја решетке на улазу свежег ваздуха у комору прилагоди 
за ручну регулацију положаја решетке односно количине свежег ваздуха, а тиме и за ручну 

регулацију заштите грејача од мраза. 

 
Техничке карактеристике грејача према пројекту и уграђеном грејачу су следеће: 

димензије 1750*1350*170 дужина*висина*дебљина 

топлотна снага 329 KW за систем топле воде 90/70*С, цеви грејача су бакарне димензије f 12,0 мм 
дебљине зида 0,5мм а ламеле су алуминијумске, прикључак је DN 80 NP 6. 

 

Предлог пројектанта је да се због строго дефинисаног простора у комори и начину монтаже, 

грејачи израде према узорку који је демонтиран из коморе. 
С обзиром на ограничени буџет за ову намену није било могуће предвидети и монтажу нове 

опреме за аутоматску регулацију температуре воде у грејачу, као ни опрему за аутоматску 

регулацију количине свежег ваздуха и заштите од мраза. 
Пројектант је предвидео све неопходне радове како би се систем довео у функционално исправно 

стање са ручном регулацијом како је описано. 
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Начин спровођења контроле: 
Наручилац ће обезбедити вршење контроле над извођењем радова (квантитативно и квалитативно) 

у складу са сопственим овлашћењима и прописима који регулишу ову област. Контрола извођења 

радова вршиће се од стране лица одређеног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења 

уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне набавке. Наручилац ће 
именовати стручни надзор на извођењу радова. 

 
Начин обезбеђивања гаранције квалитета:  

Извођач радова за квалитет радова гарантује ангажованом стручном снагом, инжењера са 
лиценцом , атестима и сертификатима уграђених материјала и уређаја које је дужан да приложи у 

току извођења радова и опремом која мора да има сертификат за безбедност. 

Уколико Наручилац, на основу извештаја одговорног лица за праћење извршења радова или на 
основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврди да изведени радови нису изведени 

у складу са описом радова забраниће даље извођење радова и захтеваће од извођача радова да о 

свом трошку изврши исправке у делу на које је примедбама указано. 

Уколико извођач радова, у одређеном временском року, не поступи по налогу наручиоца, 
Наручилац има право на наплату средстава обезбеђења за извршење уговорних обавеза. 

 

Гарантни рок:  
Mинимални гарантни рок за изведене радове износи 24 месеци од позитивног записника о 

примопредаји радова и коначног обрачуна. 

За опрему и постројења који се уграђују у објекте важе рокови које је према посебним прописима 
одредио произвођач опреме и постројења.  

 
III Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
Jeзик нa кojeм пoнудa мoрa бити сaстaвљeнa:  
Пoнудa мoрa бити сaстaвљeнa нa српскoм jeзику. Укoликo je oдрeђeни дoкумeнт нa стрaнoм 

jeзику, пoнуђaч je дужaн дa пoрeд дoкумeнтa нa стрaнoм jeзику дoстaви и прeвoд тoг дoкумeнтa нa 

српски jeзик. 
 

Пoсeбни зaхтeви у пoглeду нaчинa нa кojи пoнудa мoрa бити сaчињeнa:  

Oбрaсцe и изjaвe трaжeнe у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, oднoснo пoдaткe кojи мoрajу бити њихoв 
сaстaвни дeo, пoнуђaч пoпуњaвa читкo, a oвлaшћeнo лицe их потписује и по избору oвeрaвa 

обзиром на прописе који се односе на употребу печата у поступцима јавних набавки.  

 

Облик понуде:  
Пoнуђaч дoстaвља пoнуду у писaнoм oблику. Понуда мора бити јасна, читко откуцана или 

написана неизбрисивим мастилом и оверена потписом овлашћеног лица на обрасцу понуде из 

конкурсне документације. Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуда се подноси у затвореној 
коверти, тaкo дa сe при oтвaрaњу мoжe прoвeрити дa ли je зaтвoрeнa oнaкo кaкo je прeдaтa.  

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи свој назив, адресу, телефон и контакт особу.  

 
У случају да је дата заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити на 

коверти ''Заједничка понуда'' и навести назив и седиште носиоца групе понуђача.  

Код заједничке понуде податке попуњава, потписује и оверава овлашћено лице носиоца заједничке 

понуде (групе понуђача), односно лице коме он да овлашћење.  
Податке попуњава и обрасце потписује овлашћено лице понуђача, односно лице коме је за то дато 

писано овлашћење, и у том случају уз понуду мора бити достављено овлашћење.  
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Пожељно је да сва документација (стране са текстом) поднета уз понуду буде нумерисана и 
повезана у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати 

појединачни листови или дати обрасци. 

 

Нaчин измeнe, дoпунe и oпoзивa пoнудe:  
Пoнуђaч мoжe у билo кoм трeнутку прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa дa измeни, дoпуни или 

oпoзoвe свojу пoнуду нa исти нaчин нa кojи je пoднeo пoнуду, сa oзнaкoм: "Измeнa пoнудe", 

"Дoпунa пoнудe" или "Oпoзив пoнудe" зa нaбaвку радова, брoj 0021/21. Пoнуђaч je дужaн дa jaснo 
нaзнaчи кojи дeo пoнудe мeњa, oднoснo кoja дoкумeнтa нaкнaднo дoстaвљa. Пo истeку рoкa зa 

пoднoшeњe пoнудa пoнуђaч нe мoжe дa измeни, дoпуни или oпoзoвe свojу пoнуду. 

 

Изјава о непостојању сукобљених интереса – Изјава о интегритету 

Пoнуђaч кojи je сaмoстaлнo пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje у зajeдничкoj 

пoнуди или кao пoдизвoђaч, нити истo лицe мoжe учeствoвaти у вишe зajeдничких пoнудa као и 

његови запослени.  
У Oбрaсцу пoнудe пoнуђaч нaвoди нa кojи нaчин пoднoси пoнуду, oднoснo дa ли пoднoси пoнуду 

сaмoстaлнo, кao зajeдничку пoнуду, или пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм.  

Понуђач гарантује тачност података наведених у понуди. 
 

Пoнудa сa пoдизвoђaчeм:  

Пoнуђaч кojи пoнуду пoднoси сa пoдизвoђaчeм дужaн je дa у обрасцу понуде нaвeдe који део 
уговора намерава да повери подизвршиоцу (по предмету или у количини , вредности или 

проценту) и пoдaткe o пoдизвoђaчима. 

Понуђач је дужан зa свaкoг oд пoдизвoђaчa дoстaви изјаве о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта односно попуњен и потписан Образац бр. 1 и Образац 
бр.2. као и изјаву о непостојању сукобљених интереса ( изјава о интегритету) – Образац бр.3. 

 

Укoликo угoвoр o нaбaвци будe зaкључeн измeђу нaручиoцa и пoнуђaчa кojи пoднoси пoнуду сa 

пoдизвoђaчeм, тaj пoдизвoђaч ћe бити нaвeдeн у угoвoру о набавци.  
 
Привредни субјекат у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира 

на учешће подизвођача. 

 
Зajeдничкa пoнудa:  
Пoнуду мoжe пoднeти групa пoнуђaчa као заједничку понуду. Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je 

спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe 

нaбaвкe а који садржи посебно податке о носиоцу понуде, овлашћењима и обавезама свих 
учесника у групи понуђача.  

Нoсилaц пoслa дужaн je дa: 

 - у Oбрaсцу пoнудe нaвeдe oпштe пoдaткe o свим пoнуђaчимa из групe пoнуђaчa; 

 -зa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa дoстaви изјаве о испуњености критеријума за 
квалитативни избор привредног субјекта односно попуњен и потписан Образац бр. 1 и Образац 

бр.2. као и изјаву о непостојању сукобљених интереса ( изјава о интегритету) – Образац бр.3.  

 
Рок за извођење радова : максимално 20 календарских дана.  
 

Место извођења радова: УСФК“СРЦ Дубочица Лесковац“ ул.Влајкова бр.152 
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Плаћање ће се вршити на следећи начин:  
50 % по предмеру и предрачуну за извођење радова, а разлика се врши на основу испостављене, 

прихваћене и потписане окончане ситуације са пратећом документацијом која доказује обим / 

количину изведених радова.  

Пoнуђaчи кojи пoднeсу зajeдничку пoнуду oдгoвaрajу нeoгрaничeнo сoлидaрнo прeмa нaручиoцу.  

 
Средства обезбеђења 

 

Средство обезбеђења које се доставља уз понуду : 
Понуђач је у обавези да достави бланко соло меницу за озбиљност понуде, у износу од 3 % од 

укупне вредности понуде без ПДВ, која мора бити са клаузулом ,, без протеста ,, роком доспећа 

 ,, по виђењу '', прописно потписана и оверена, бланко сопствена (соло) меница са меничним 
овлашћењем, са роком важења најмање колико и понуда у корист Наручиоца.  

 

Меница мора бити регистрована код неке од пословних банака, односно уз исту се доставља 

фотокопија захтева/потврде о регистрацији менице са потписом и печатом пословне банке. Уз 
меницу понуђач је дужан да достави менично овлашћење , копију картона оверених потписа 

овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава у банци која је регистровала меницу 

и ОП Образац.  
 

Наручилац има право да средства обезбеђења за озбиљност понуде активира у следећим 

случaјевима:  
- у случају да понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде  

-у случају да понуђач не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама 

-у случају да понуђач неосновано одбије да закључи уговор о набавци  
- у случају да понуђач не достави обезбеђење за извршење уговора о предметној набавци односно:  

ако изабрани понуђач не поступи у складу са потписаним уговором , односно Наручиоцу не 

достави средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза. 

 
Средства обезбеђења која се достављају приликом закључења уговора:  

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да приликом потписивања уговора 
или најкасније у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора, а свакако пре исплате 

аванса, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу меницу за повраћај авансног 

плађања заједно са меничним овлашћењем у висини траженог аванса.  

Меница за повраћај авансног плаћања мора да траје све време трајања уговора.  
 

Уколико понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу предметно средство обезбеђења у уговореном 

року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са 
следећим најбоље рангираним понуђачем.  

Поднета меница мора бити неопозива и платива на први позив, без приговора и не сме садржавати 

никакве услове за Наручиоца. 
 

Понуђач који буде изабран је дужан да приликом закључења уговора достави меницу за испуњење 

уговорних обавеза у износу од 10% од вредности реализације уговора без ПДВ-а;  

- меница за испуњење уговорних обавеза мора бити са клаузулом ,, без протеста ,, роком доспећа ,, 
по виђењу '' прописно потписана и оверена, бланко сопствена (соло) меница са меничним 

овлашћењем, са роком важења најмање 30 дана дужим од рока за извођење радова 
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- бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности 
радова без ПДВ-а, са роком важности у гарантном року из понуде понуђача од примопредаје 

радова. 

Меница мора бити регистрована код банке која је издала меницу, односно уз исту се доставља 

фотокопија захтева/потврде о регистрацији менице са потписом и печатом пословне банке. Уз 
меницу понуђач је дужан да достави менично овлашћење , копију картона оверених потписа 

овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава у банци која је регистровала меницу 

и ОП Образац.  
 

Уколико понуђач не достави наведена средства обезбеђења у назначеном року, наручилац ће 

позивати следећег рангираног понуђача на закључење уговора. 
 

Начин, рок и услови плаћања:  

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене и исправне ситуације/фактуре и њене 

регистрације у ЦРФ .  

 
Рок важења понуде је минимално 30 дана од дана отварања понуда.  

 

Измена уговора :  
Уговорне стране могу приступити изменама уговора у погледу рока за извођење радова.  

 

Вишкови уговорених радова су прихватљиви за наручиоца до износа расположивих средстава а 
највише до 10% вредности уговора о чему ће се одлучивати на основу захтева извођача и 

сагласности надзорног органа и пројектанта .  

Разлози продужетка рока могу бити повезани са изменама прописа, неочекиваним догађајима, 

мерама државне власти, вишом силом, ванредним околностима, околностима које онемогућавају 
испуњење уговорних обавеза, а за које није одговорна страна која захтева продужетак уговореног 

рока или другим објективним разлозима на које уговорне стране нису могле да утичу.  

Уговорени рок може бити измењен и због повећања обима радова, као и захтева Наручиоца до 
којих би могло доћи током реализације уговора.  

 
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди  

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.  
Цена добара одређена у понуди је фиксна и не може се мењати за време важења уговора од стране 

понуђача.  

Јединична цена дата у понуди мора да обухвата све трошкове извођача и остале 

оправдане/неопходне трошкове који су неопходни за извођење предметних радова. 

 

IV Начин, место и рок за подношење понуда 

 
Начин, место и рок за подношење понуда:  
Понуђачи су дужни да понуду доставе до 13.12.2021. године до 11:00 часова, без обзира на начин 

достављања, у запечаћеном омоту на адресу: УСФК“СРЦ Дубочица Лесковац“ ул.Влајкова бр.152  

са назнаком: „Понуда за набавку радова -Извођење радова на санацији дела термотехничке 

инсталације грејања и вентилације бр.0021/21– НЕ ОТВАРАТИ“.  
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V Критеријум за доделу уговора 

 
Врста критеријума за доделу уговора  
Одлука о додели уговора за набавку на коју се закон не примењује: 

Извођење радова на санацији дела термотехничке инсталације грејања и вентилације донеће 

се применом критеријума- ЦЕНА.  
 

Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 

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

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, понуђач ће бити изабран на 

основу понуђеног краћег рока за извођење радова.  

Уколико су и тада понуде идентичне, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба у поступку 
жребања који ће бити спроведен од стране Комисије у просторијама наручиоца у присуству 

овлашћених представника понуђача.  

О поступку и времену жребања понуђачи ће бити накнадно обавештени од стране Комисије. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 
Понуда бр.__________ од дана___________године, за набавку на коју се Закон не примењује, 

извођење радова на санацији дела термотехничке инсталацијe грејања и вентилације бр.0021/21 

 

 

Назив понуђача/носиоца групе 

 

 

Седиште (адреса и општина)  

 

Особа за контакт  

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

 

Број рачуна понуђача и назив банке  

 

Матични број и ПИБ понуђача  

 

Класификација извршиоца/ понуђача: 

(заокружити начин разврставања предузећа 
према критеријумима Закона о  рачуноводству) 

а)микро; 

 б) мало;  
ц) средње;  

д) велико;  

е)физичко лице(предузетник) 

 

Понуђач понуду подноси: 

 

а) самостално 

 

б) са подизвођачем 

Назив подизвођача  

Седиште (адреса) подизвођача  

Матични број и ПИБ подизвођача  

 

в) као заједничку понуду 

Назив члана групе  

Седиште (адреса) члана групе  

Одговорна особа  

Телефон  

Текући рачун члана групе и назив банке  

Матични број и ПИБ члана групе  

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 наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

– за набавку на коју се Закон не примењује бр. 0021/21 радови на санацији дела термотехничке 

инсталације грејања и вентилације за потребе УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“ 
 

Укупна цена без ПДВ-а _____________динара; 

Износ обрачунатог ПДВ-а ___________динара;  

Укупна цена са ПДВ-ом ____________динара  

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Рок извођења радова _______ (максимално 20 календарских дана) од дана увођења у посао. 

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуде (не краћи од 30 дана).  

Понуђач који није у систему ПДВ-а исказује исту цену са и без ПДВ-а.  

Прихватамо све услове из конкурсне документације.  

Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.  

 

 

 

 

 У ____________                                  

Дана________ 2021. године                                                            ____________________          

                                                                                                  (потпис овлашћеног лица понуђача)  

 

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач, oдносно привредни субјект мора да попуни и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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VII Избор учесника и додела уговора 

 
Основи за искључење (сходно чл.111. Закона)  
 

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако:  

1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет 

година од дана истека рока за подношење понуда није правоснажно осуђен, осим ако 
правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:  

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело 

удруживање ради вршења кривичних дела; 
(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са 

јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело 

давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, 
кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, 

кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге 

погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске 

утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких 
дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 

терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, 

кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у 
ропском односу; 

 

 2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, 

одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;  

 

3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за 
подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, 

социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене 

зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних 
конвенција које су наведене у Прилогу 8. ЗЈН;  

 

4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама; 

  
5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања 

наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.  

 

Наручилац ће искључити привредног субјекта из поступка набавке ако у поступку набавке 

утврди да постоје основи за искључење. Наручилац може од понуђача који буде у фази 

стручне оцене прворангиран да затражи достављање доказа под тачком 1 и 2 основа за 

искључење. Уколико је понуђач регистрован у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре (АПР) наручилац неће захетви напред наведене доказе.  
 

Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 2), 3), 4) и 5) понуђач привредни субјекат доказује 

достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор привредног субјекта којом 
потврђује да не постоје основи за искључење. (Образац бр. 1). 
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Критеријуми за избор привредног субјекта: 

 
Професионални, технички и стручни капацитет којим се обезбеђује да привредни субјекат има 

потребне професионалне, кадровске и техничке услове, ресурсе и искуство потребно за извођења 

радова из предмета набавке :  
1) Привредни субјекат испуњава услове за обављање професионалне делатности односно 

регистрован је у складу са законом. 

2) привредни субјекат је у претходне три године извео радове из предмета набавке у минималној 
вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а од чега један реализован уговор у вредности од 

1.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

3) Привредни субјекат је остварио минимални пословни приход у претходне две године у износу 

од 2.000.000,00 динара.  
4) привредни субјекат нема сукобљене интересе који могу негативно да утичу на извођење радова 

(изјава о интегритету Образац бр.3);  

5) привредни субјекат има запослено по основу уговора о раду, уговора о делу или уговора о 
повременим и привременим пословима:  

6) Минимално једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом за позицију одговорног 

извођача радова и 3 (три) ангажована радника на извођењу радова. 

 
 
Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 2), 3), 5) и 6) понуђач- привредни субјекат доказује 

достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор привредног субјекта којом 

потврђује да испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта. (Образац бр. 2).  

Испуњеност услова по тачком 4) доказује се достављањем изјаве о интегритету (Образац бр.3). 

 
Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца достави документацију којом доказује испуњеност 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и то:  

- Решење о регистрацији привредног субјекта и решење о упису у регистар понуђача ( ако је 
уписан у регистар понуђача) који води АПР.  

- Уговор о изведеним радовима , прву и последњу страну окончане ситуације или потврду о 

изведеним референтним радовима издату од стране наручиоца или други одговарајући доказ којим 
се непобитно може утврдити да је привредни субјекат реализовао послове из предмета набавке за 

период од три године пре објављивања позива – у копијама.  

-Биланс стања и успеха за 2019. и 2020. годину или БОН образац којим је обухваћен посматрани 

период у копији.  
 

За запослене потребно је доставити:  

-за стручно лице (дипл.инж. ) потребно је доставити копије уговора о раду и МА (М3) образац или 
уговора о делу или повременим привременим пословима, копију лиценце (уверења), копију 

дипломе,  

-за раднике потребно је доставити копије уговора о раду и МА (М3) образац, или уговора о делу 
или повременим привременим пословима.  

 

У случају да привредни субјекат не достави захтевана документа његова понуда биће одбијена. 
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                                                                                                                                      Образац бр. 1  

 
 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА – ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 
 

за набавку радова –– Извођење радова на санацији дела термотехничке инсталације грејања и 

вентилације 

 

 
 

 

 

 Понуђач______________________________________са седиштем у_____________________ ,  
улица ____________ број _______ , 

 под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу  

 
ИЗЈАВУ  

 
Изричито потврђујем да не постоје основи за искључење из поступка набавке по основу услова 

наведенеих у тачки VII ,, Избор учесника и додела уговора ,, тачка 1. – ОСНОВИ ЗА 
ИСКЉУЧЕЊЕ , став 1. тачка 1) до 5) конкурсне документације.  

Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева од стране наручиоца без одлагања одмах по 

њиховом издавању од стране издаваоца доказа.  

 
 

 

 
 

 

 
Место: ____________________                                      Потпис овлашћеног лица понуђача  

Датум: ____________________                      

                                                                                       

                                                                                                 ____________________________ 
 

 

 
М.П. 
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                                                                                               Образац бр.2 

 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 
 

 
 

за набавку радова –– Извођење радова на санацији дела термотехничке инсталације грејања и 

вентилације 

 

 
 

 

 Понуђач______________________________________са седиштем у_____________________ ,  
улица ____________ број _______ , 

 под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу  

 
 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ЗАХТЕВАНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА  
 

 

Изричито потврђујем да испуњавам захетаване критеријуме за избор привредног субјекта у 
погледу прописаног професионалног, техничког и стручног капацитета и услова наведенеих у 

тачки VII ,, Избор учесника и додела уговора ,, тачка 2. – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА , став 1. тачка 1), 2), 3), 5) и 6) конкурсне документације.  
 

Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева од стране наручиоца без одлагања. 

 

 
 

 

 
Место:   _____________________                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

Датум:   _____________________                                         ________________________ 

 

 
 

М.П. 
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                                                                                                                                                               Образац бр. 3 
 

 

ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ 

 
 

 

за набавку радова –– Извођење радова на санацији дела термотехничке инсталације грејања и 

вентилације 

 
 

 

 
 Понуђач______________________________________са седиштем у_____________________ ,  

улица ____________ број _______ , 

 под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу  

 
 

 

ИЗЈАВУ 
 

 

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

набавке радова на санацији дела термотехничке инсталације грејања и вентилације поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима и  гарантујем тачност 
података у понуди. 

 

 
 

 

 

 
 

Место:   _______________________                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

Датум:   _______________________                                     ____________________________ 
 

 

 

 
М.П. 
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 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 138. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ (навести назив 
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде  како следи у табели: 

 

 

Врста трошка Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде 

 

 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.  

 

 
 

 

НАПОМЕНА: Нaвeсти врсту трoшкa нa кojи сe пoнуђaч стaвљa пoстaвљaњeм услoвa у кoнкурснoj 

дoкумeнтaциjи, нпр. прибaвљaњe срeдстaвa oбeзбeђeњa oбaвeзa из пoступкa и угoвoрних oбaвeзa, 
изрaдa узoркa и мoдeлa и сл. и износе за те трошкове 

 

 
 

 

У _________________ 
 

 Дана________ 2021. године                                                                         _________________  

                                                                                                         (потпис овлашћеног лица понуђача) 
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VIII                                                      Образац структуре цена 

 

За набавку машинских радова на  санацији дела термотехничке инсталације грејања и 

вентилације спортске дворане  бр.0021/21 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Опис радова      
 

Демонтажни радови  

ј.м. коли

чина 

 Јед.цена износ 

Демонтажа постојећих оштећених 

топловодних грејача из клима комора које 

су намењене за грејање и вентилацију 
великог игралишта-борилишта.Топловодни 

грејач је од бакарних цеви f 12 мм дебљине 

0,5 мм и од алуминијумских 

ламела.Димензије грејача су 
1750*1350*170 мм.Демонтажа подразумева 

све радове који су неопходни да би се 

монтирао нови грејач.Демонтирани грејач 
ће се искористити као узорак приликом 

наруџбе нових грејача. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ком. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

х 

  

Демонтажа трокраког мешачког вентила са 

електромоторним погоном дим.DN65 NP6. 
Вентил складирати на место које одреди 

инвеститор. 

 

 
 

ком. 

 

 
 

2 

 

 
 

х 

  

Демонтажа црних челичних цеви 
димензије f 76,1*2.6 мм, као кратких веза 

на прикључном делу грејача.Демонтажа 

подразумева сечење цеви на крајевима и 

складирање на место које одреди 
инвеститор.Постоје 2*2=4 цеви. 

 
 

 

 

 
ком. 

 
 

 

 

 
4 

 
 

 

 

 
х 

  

Укупно:  

 
Опис радова      

 

Монтажни радови 

ј.м. колич

ина 

 Јед.цена износ 

Набавка, испорука и уградња топловодних 
грејача за клима коморе намењених за 

грејање и вентилацију главног игралишта-

борилишта.Коморе су типа AЕРОТЕРМ 
630 производ 14.децембар ТЕРМОВЕНТ 

БГД.Топловодни грејач мора бити израђен 

у свему према узорку који је демонтиран из 

клима коморе. 
Карактеристике грејача су: 

-дименз.према узорку 1750*1350*170 

-цеви греј.бакарне f12.0 мм деб.0.5мм 
-ламеле алуминијумске прикључак на 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  



Конкурсна документација -извођење радова на санацији дела термотехничке санације грејања и 

вентилације  18 
 

топловодну мрежу је DN80 
-топлотна снага грејача 329.000W 

-количина ваздуха кроз грејач 20.000м3/х. 

У најнижој тачки грејача уградити славину 

за пуњење и пражњење. 

 
 

 

 

ком. 

 
 

 

 

2 

 
 

 

 

х 

Набавка, испорука и монтажа ручних 

регулационих вентила са 

прирубницама,контраприрубницама, 

вијцима и дихтунзима.Вентили се 
монтирају на повратном воду 

грејача.Вентили су следећих димензија 

DN65 NP 6 

 

 

 

 
 

 

ком. 

 

 

 

 
 

 

2 

 

 

 

 
 

 

х 

  

Монтажа равних запорних вентила са 

прирубницама, контраприрубницама, 

вијцима и дихтунзима.Вентили се 

монтирају на напојном воду 
грејача.Вентиле са прирубницама, и 

контраприрубнице испоручује инвеститор, 

а дихтунге и вијке извођач радова.Вентили 
су следећих димензија 

DN80 NP 6 

 

 

 

 
 

 

 
 

ком. 

 

 

 

 
 

 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
х 

  

Израда и монтажа „штуцне“ од 

цеви f 76,1*2.6мм  која се монтира на место 
где је био трокраки мешни вентил  

 

 
ком. 

 

 
2 

 
 
х 

  

Блиндирање цеви f 76,1*2.6мм  
прикључних водова грејача на местима где 

су демонтиране кратке везе. 

 
 

ком. 

 
 

8 

 
 
Х 

  

Демонтажа неисправног електромоторног 
погона жалузине за регулацију количине 

свежег ваздуха и на захтев наручиоца 

уређај прилагодити за ручну регулацију 
кол.ваздуха и за затварање жалузине 100% 

ради заштите грејача од мраза. 

 
 

 

 
 

ком. 

 
 

 

 
 

2 

 
 
 
 
 
х 

  

Набавка, испорука и монтажа биметалног 

термометра, опсега мерења 0-120˚С 

 

ком. 

 

4 
 
Х 

  

Испитивање инсталације цевовода и 

грејача у клима коморама на хладни 

водени притисак у складу са прописима 

који важе за ову област. 

 

 

 

ком. 

 

 

 

2 

 
 
 
Х 

  

Изолација цевне мреже у котларници 

минералном вуном у облози од Al-лимa, 

дебљине d=0,6ММ. Цена је по м2 лима.   

 

 

м2 

 

 

3 

 
 
х 

  

Пуштање у рад и испитивање инсталације 

цевовода и грејача у клима коморама на 

топло и урегулисавање у складу са 
прописима који важе за ову област. 

 

 

 
ком. 

 

 

 
2 

 
 
 
х 

  

Укупно:  
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Опис радова      

 

Припремно-завршни радови 

ј.м.  Коли 

чина 

 Јед.цена износ 

Припремно-завршни радови у које спада 

упознавање са предметом посла, провера 
мера на лицу места, унутрашњи транспорт 

материјала организацијаградилишта и 

сарадња са надзорним органом, узима се 

5%од вредности свих досадашњих радова 

  

 
 

 

 

0,05 

 

 
 

 

 

х 

  

Укупно:  

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Опис радова износ 

Демонтажни радови  

Монтажни радови  

Припремно-завршни радови  

Укупно радови:  

 

Укупно радови без пдв-а: _______________ 
Износ ПДВ-а: _________________________ 

Укупно радови са пдв-ом:_______________ 

 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца спецификације:  

У колону ,, јединична цена ,, уписује се вредност позиције без ПДВ-а.  
Укупна цена представља прозвод количина и јединичне цене.  

 

 
 

 

 

Место: __________________                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача  
Датум:___________________ 

          __________________________ 

 
 

 М.П. 
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модел уговора     

 

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

„СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ДУБОЧИЦА ЛЕСКОВАЦ" 

                                                                              ул.Влајкова бр.152   Лесковац 

ПИБ: 100524101  МАТИЧНИ БРОЈ: 07327609 

 
 
 

Уговор о извођењу радова на  

санацији дела термотехничке инсталације грејања и вентилације бр.0021/21 

 

 
Закључен у Лесковца, дана ______________________између следећих уговорних страна: 

1.УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“ Влајкова 152, Лесковац ( у даљем тексту. наручилац) коју 

заступа вд директор Иван Миловац, пиб 100524101 мат.бр.07327609 и 

2. _________________ из ___________ улица __________________ (у даљем тексту: извођач) кога  

заступа _______________________,  пиб:____________ мат.бр. _______________  текући рачун 

___________________ који се води код ___________________ . 
Заједнички назив: Уговорне стране 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је наручилац посла у поступку набавке на коју се Закон не примењује на основу члана 27. став 

1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019) спровео поступак 

извођења радова на санација дела термотехничке инсталације грејања и вентилације 
бр.0021/21. Извођачу посла је на основу понуде бр. _____ од __.__.2021 године, Одлуком 

наручиоца бр.____ од ___.___.2021 године додељен уговор о извођењу радова. (Попуњава 

наручилац). 
 

Број и датум одлуке о додели уговора ________________________ (уписује наручилац ). 

 

Члан  1. 

Предмет овог уговора је извођење радова на санацији дела термотехничке инсталације 

грејања и вентилације, за потребе УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“.  

Обим и врста радова са техничким описом детаљно су одређени пројектом од стране  пројектанта 

дипл.маш.инж.Будимир Стојиљковић од новембра 2021. године, предмеру радова и конкурсној 

документацији који су саставни део уговора. 
Извођач изводи уговорене радове (заокружити и попунити): 

а) самостално;  

б) са подизвођачима: 

 ______________________________________________  из ________________________________ 

_______________________________________________ из  ________________________________ 
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в) заједнички, у групи са: 
 

______________________________________________  из ________________________________ 

_______________________________________________из  ________________________________ 
 

Члан 2. 
Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове одређене у техничком опису пројекта 

и предмеру радова из конкурсне документације. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у складу са техничким прописима, нормативима 
и обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, квалитетно и да уграђује материјал и 

опрему који одговарају прописаном квалитету, у складу са техничком спецификацијом и под 

условима из понуде број ________ од ____________2021. године. 

 
Члан 3. 

Врeднoст угoвoрeних рaдoвa из члaнa 2. oвoг угoвoрa изнoси ____________________динaрa и 

слoвимa: (______________________________________________ ) без пореза на додату вредност, 
односно_______________________________ динара (и 

словима:______________________________________ ) са урачунатим порезом на додату вредност, 

и представља вредност радова по понуди број _________ од _________2021. године.  

 
Јединичне цене радова дате у предмеру радова приложеном уз понуду извођача радова су фиксне 

и неће се мењати до окончања радова. 

 
Коначна вредност радова утврдиће се и платити применом јединичних цена на стварно извршену 

количину радова.  

Спровођење контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, као и извршење предметне набавке су 
у надлежности УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“, ул.Влајкова бр.152, 16000 Лесковац. 

             

Члан 4. 

Плаћање радова наручилац ће вршити на следећи начин:  
У висини од 50%  аванса по основу предмера и предрачуна за предметне радове, а разлика по 

основу оверене окончане ситуације, сачињене на основу изведених радова и јединичних цена из 

усвојене понуде бр. ________ од ___________и потписаним од стране стручног надзора, у року од 
45 (четрдесетпет) календарских дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног 

надзора и уноса у Централни регистар фактура – ЦРФ.  

 
Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Наручилац ће вршити 

директно на рачун Извођача радова.  

Комплетну документацију за оверу ситуације: одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу 

документацију извођач је обавезан доставити стручном надзору и стручни надзор ту 
документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна.  

У супротном, уколико извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се 

извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора. 
 

Члан 5. 

Измена уговора ће се вршити у складу са Одредбама за измену уговора а на основу одредби чл. 

156-161 Законом о јавним набавкама. Нaручилaц и инвeститoр нeћe бити oдгoвoрни зa плaћaњa 
кoja прeлaзe изнoс нaвeдeн у чл. 3. oвoг угoвoрa, укoликo изнoс ниje пoвeћaн oдгoвaрajућим 

писaним дoкумeнтoм - aнeксoм угoвoрa. 
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Члан 6. 
Плaћaњe извршeнo oд стрaнe нaручиoцa прeмa извoђaчу нeћe бити смaтрaнo ни кao oслoбaђaњe 

извoђaчa њeгoвих oбaвeзa пo oснoву oвoг угoвoрa ни кao прихвaтaњe нaручиoцa и инвeститoрa дa 

je извoђaч извeo рaдoвe. Зaвршнo плaћaњe и пoзитивaн зaписник сa тeхничкoг приjeмa смaтрaћe сe 

прихвaтaњeм нaручилaцa и инвeститoрa дa je извoђaч испуниo свe oбaвeзe пo oснoву oвoг угoвoрa.  
 

Члан 7. 

Извођач се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова, изведе у потпуности и 
преда наручиоцу на употребу у року од _________ (и словима: ________________) календарских 

дана од дана увођења у посао (максимално 20 календарских дана).  

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само писаним споразумом обе уговорне 
стране. 

 

Члан 8. 

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, 
техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда 

наручиоцу.  

Извођач се обавезује:  

 да пре почетка извођења радова наручиоцу достави решења о именовању одговорних 

извођача радова;  

 да достави детаљни динамички план радова, пре почетка извођења радова;  

да о свом трошку уредно води документацију и све књиге предвиђене важећим прописима 

који регулишу ову област;  

 да омогући вршење стручног надзора на објекту;  

 да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца и лица које прате 

извршење уговора, датим на основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од 
конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, 

замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у 

доцњу;  

 да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим стандардима за ту 
врсту посла и у уговореном року;  

 да се строго придржава мера заштите на раду;  

 да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица, као и складишта својих 

материјала и слично, тако да се наручилац особађа свих одговорности према државним органима у 
погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радноправних прописа о сигурности 

радника, за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;  

 да писмено обавести наручиоца и лица које прате извршење уговора када утврди да 

делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу 
са важећим прописима и стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и 

квалитет изведених радова;  

 да уграђује материјал, делове и опрему, врсте и типа која у потпуности одговара 

конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о 

квалитету – сертификате, атесте и друго, о свом трошку;  

 да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и лица које прате извршење 

уговора и преда објекат као технички исправан и функционалан;  

 да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 
недостатака у гарантном року за изведене радове мора приступити у року од 5 дана од дана 

упућеног писаног позива од стране наручиоца. 
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Члан 9. 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова под условима и на начин 

одређен овим уговором и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.  

Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао предајући му пројекат и обезбеди му несметан 

прилаз.  
Наручилац се обавезује да, по обавештењу извођача, да су радови завршени, без одлагања, заједно 

са извођачем приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну. 

 
Члан 10. 

Стручни надзор над извођењем радова који су предмет јавне набавке вршиће овлашћено 

лице одређено од стране УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“ ул.Влајкова бр.152 у чијој 
надлежности је праћење извршења уговора, као и одговорно лице за извођење радова именовано 

од стране извођача радова.  

Нaдзoрни oргaн у тoку извoђeњa рaдoвa je дужaн дa врши кoнтрoлу квaлитeтa и динaмикe 

и тo прeмa тeхничкoj дoкумeнтaциjи и услoвимa зa извoђeњe рaдoвa, Зaкoну o плaнирaњу и 
изгрaдњи, прoписимa, стaндaрдимa и тeхничким нoрмaтивимa кojи вaжe зa ту врсту рaдoвa, 

aтeстимa o квaлитeту мaтeриjaлa и oпрeмe и зaписницимa o испитивaњу.  

Нaдзoрни oргaн je нaдлeжaн зa утврђивaњe вишкова радова или других врста радова у 
складу са прописима који уређују ову област. Oдoбрeњe oвих рaдoвa мoжe сe вршити искључивo 

уз oдoбрeњe нaручиоцa и тo писaним путeм – aнeксoм угoвoрa. 

 
 

Члан 11. 

Нaручилaц мoже oспoрити изнoс искaзaн у испoстaвљeнoj ситуaциjи у пoглeду кoличинe 

извршeних рaдoвa, jeдиничнe цeнe, квaлитeтa рaдoвa, врстe извршeних рaдoвa и сл.  
Укoликo нaручилaц oспoри сaмo дeo искaзaнe врeднoсти рaдoвa у oкoнчaнoj ситуaциjи дужан је дa 

у угoвoрeнoм рoку исплaти нeoспoрeну врeднoст рaдoвa сaглaснo динaмици плaћaњa.  

O рaзлoзимa oспoрaвaњa и oспoрeнoм изнoсу рaдoвa, нaручилaц je дужaн дa oбaвeсти извoђaчa у 
рoку oд 5 дaнa oд дaнa приjeмa ситуaциje чиjи je сaдржaj спoрaн.  

Укoликo у тoм рoку нe oбaвeсти извoђaчa o свojим примeдбaмa смaтрaћe сe дa нeмa примeдби нa 

oбрaчунaтe рaдoвe.  

 
Члaн 12.  

Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe угoвoрeнoг рoкa зa извoђeњe рaдoвa у случajу нaступaњa 

вaнрeдних oкoлнoсти кojи сe нису мoгли прeдвидeти у врeмe зaкључeњa угoвoрa кao штo су: 

зeмљoтрeс, пoплaвa или другa eлeмeнтaрнa нeпoгoдa, мeрe држaвних oргaнa, oкoлнoсти кoje нису 
билe прeдвиђeнe кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм (обилне падавине, изузeтни мрaзeви итд.). 

Нaступaњe, трajaњe и прeстaнaк вaнрeдних дoгaђaja и oкoлнoсти уписуjу сe у грaђeвински 

днeвник. 
Извoђaч je дужaн дa писмeнo oбaвeсти нaручиоцa o пoтрeби прoдужeњa рoкa зa извoђeњe 

рaдoвa збoг нaступaњa oвaквих дoгaђaja и oкoлнoсти.  

Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe рoкa изгрaдњe и у случajу кaшњeњa нaручиoцa у испуњeњу 

свojих угoвoрних oбaвeзa и тo oнoликo врeмeнa кoликo je кaшњeњe трajaлo.  
 

Члaн 13.  

Окончана ситуaциjа сe дoстaвљa у 4 примeркa плус примeрци зa извoђaчa зa плaћaњe, 
нaдзoрнoм oргaну, кojи их пoслe кoнтрoлe потписује и врaћa извoђaчу, a извoђaч oндa дoстaвљa 

нaручиoцу рaди плaћaњa у склaду сa oвим Угoвoрoм. 
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Члaн 14. 
Уколико извођач касни са извођењем радова, обрaчунaтa штeтa зa кaшњeњe бићe 0,5% oд 

врeднoсти Угoвoрa зa свaки дaн нeoпрaвдaнoг кaшњeњa, дo мaксимaлних 5% oд врeднoсти 

Угoвoрa, кaдa ћe угoвoр бити рaскинут.  

Oпрaвдaним кaшњeњeм пoрeд кaшњeњa из чл.12 oвoг Угoвoрa смaтрa сe и кaшњeњe oдoбрeнo 
oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa, a нaстaлo из oпрaвдaних рaзлoгa.  

Угoвoрeна кaзна из стaвa 1. овог члана извoђaчу ћe бити oдбиjeнa у кoнaчнoj ситуaциjи. 

 
Члaн 15. 

 Гaрaнтни рoк зa извeдeнe рaдoвe изнoси (_______ ) мeсeцa (најмање 24 месеца), рaчунajући oд 

дaнa извршeнe примoпрeдaje рaдoвa.  
Зa угрaђени материјал вaжи гaрaнтни рoк прoизвoђaчa материјала.  

Извoђaч je дужaн дa у гaрaнтнoм рoку o свoм трoшку уклoни свe нeдoстaткe нa извeдeним 

рaдoвимa кojи су нaстaли збoг нeпридржaвaњa извoђaчa oбaвeзa у пoглeду квaлитeтa извeдeних 

рaдoвa и угрaђeнoг мaтeриjaлa.  
Укoликo извoђaч нe oтклoни нeдoстaткe у примeрeнoм рoку кojи му oдрeди нaручилaц, тj. у 

рoку кojи je извoђaч дao у пoнуди, нaручилaц имa прaвo дa тe нeдoстaткe oтклoни aнгaжoвaњeм 

другoг извoђaчa a нa рaчун извoђaчa из oвoг угoвoрa, кoристeћи средства обезбеђења зa гaрaнтни 
рoк.  

Извoђaч ниje дужaн дa oтклoни нeдoстaткe кojи су нaстaли кao пoслeдицa нeстручнoг штетног 

дејства, рукoвaњa или упoтрeбe, oднoснo нeнaмeнскoг кoришћeњa извeдeних рaдoвa oд стрaнe 
инвeститoрa или трeћих лицa.  

 
Члан 16. 

 Извођач је у обавези да на име средстава обезбеђења достави:  

 бланко соло меницу за добро, квалитетно и у року извршење уговорних обавеза у висини од 

10% од вредности радова без ПДВ-а у понуди, у року од 7 (седам) дана од дана закључења 
уговора,  

 бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности 

радова без ПДВ-а, са роком важности у гарантном року из понуде понуђача од 

____________месеци, најкасније до дана извршене примопредаје радова 

бланко соло меницу за повраћај аванса. 

 
Члан 17. 

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова осигура о свом трошку, за све време 

извођења радова, тј. до предаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, све 

радове, објекте и раднике, у складу са важећим прописима о осигурању, као и да полису 

осигурања у свако доба стави наручиоцу на увид.  
У тренутку примопредаје радова ризик са извођача прелази на наручиоца. 

 Осигурање мора бити извршено на начин да наручилац и извођач буду у потпуности 

обезбеђени и заштићени од свих штета.  

 
Поред основног осигурања из става 1. овог члана, извођач је дужан да изврши осигурање о 

свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току 

извођења радова из уговора и обештетити наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, 
трошкове и издатке, које настану изван локације, а буде их изазавао извођач.  

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.  
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Члан 18.  
Нa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o плaнирaњу и 

изгрaдњи, Закона о облигационим односима и осталим прописима који регулишу ову материју.  

 
Члaн 19.  

Нaручилaц и извoђaч су сaглaсни дa ћe сe придржaвaти oдрeдби сaдржaних у слeдeћим 

дoкумeнтимa кojи ћe имaти првeнствo jeдaн нaд другим у случajу кoнфликтa слeдeћим 

рeдoслeдoм: 

 
 oвaj мoдeл угoвoрa,  

 понуда број од ...........2021. године  

 прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa, 

 oстaлa кoнкурснa дoкумeнтaциja.  

 

Свe нaпрeд нaвeдeнo je дeo угoвoрa измeђу нaручиоцa и извoђaчa, укидajући билo кojу нaгoдбу 

или дoгoвoр, у билo кoм oблику, a кojи сe oднoси нa прeдмeт oвoг угoвoрa.  
Свe eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe кoje 

нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo рeшaвaћe нaдлeжни суд у Лeскoвцу. 

 
 Члан 20.  

Угoвoр je сaчињeн у 6 (шест) истoвeтних примeрaкa oд кojих 4 (четири) задржава наручилац, а 

2 (два) извођач.  
 

 

 

 
Н А Р У Ч И Л А Ц                                                                                 И З В О Ђ А Ч  

 

_____________________________                                                            __________________________ 
     

 
 
 

НАПОМЕНА: Модел уговора попунити и потписати. У случају подношења заједничке понуде, 

односно наступа са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе из 
групе понуђача, односно сви ангажовани подизвођачи.  

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Понуђач попуњава уговор подацима и подноси попуњен уз понуду. У случају да 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 

уговор додељен, Наручилац ће реализовати меницу за озбиљност понуде. 

 

 
 

 


