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Јавна Установа “Спортски Објекти” 

Карађорђев трг бб,  Зрењанин 

Интернет страница: www.sportskiobjekti.com 

Лица за контакт: Ивана Пејовић 064/811-68-94 

Лице за контакт у вези обиласка терена: Бојан Мијатов 062/513-290 од 09-12 часова 

радним данима у периоду од 27.10.2015.г. до 20.11.2015.г. 

E - mail adresa: office@sportskiobjekti.com 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА СОЛАРНИХ 

КОЛЕКТОРА НА СРЦ ЈУГ БАЗЕНИ ЗРЕЊАНИН У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ 

 

БРОЈ 1.3.1 

 

(Број страна  47 ) 

  

 

 

 Датум и време 

 

 

 Рок за подношење понуда 

 

25.11. 2015. године до 10,00 часова 

 

Отварање понуда 

 

25.11. 2015 године у   11,00 часова 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар,  2015.године      
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                                                             О Б Р А С Ц И 
 

 

- ОБРАЗАЦ бр.1 - Образац за оцену испуњености услова из чл. 75 и 76 Закона о   јавним 

набавкама (заокружити један од понуђених одговора, потписати и оверити печатом) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.2 - Подаци о понуђачу(попунити, потписати и оверити печатом) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.2/А - Подаци о подизвођачу (попунити, потписати и оврити печатом у 

случају да се подноси понуда са подизвођачем) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.2/Б - Подаци о учеснику у заједничкој понуди (попунити, потписати и оврити 

печатом у случају да се подноси заједничка понуда) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.3 - Изјава понуђача о учешћу подизвођача (попунити, потписати и оврити 

печатом у случају да се подноси понуда са подизвођачем) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.4 - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке (попунити, потписати и оврити печатом у случају да се 

подноси заједничка понуда) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.5 - Изјава о независној понуди (попунити, потписати и оверити печатом) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.6 - Образац трошкова припремања понуде (попунити, потписати и оверити 

печатом с тим да није обавезан) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.7 - Изјава о поштовању прописа из области заштите на раду, запошљавања и 

услова рада и заштите животне средине средине као и да му није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објављивања  позива за подношење понуда 

(попунити, потписати и оверити печатом) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.8 - Списак запослених (попунити, потписати и оверити печатом) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.9 - Образац понуде (попунити, потписати и оверити печатом) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.10 – Техничка спецификација са структуром цене (попунити, потписати и 

оверити печатом) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.11. МОДЕЛ УГОВОРА (попунити, потписати и оверити печатом) 

 

- ОБРАЗАЦ бр.12- Записник о детаљним информацијама о предмету рада 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

                            

1. УВОД 
 Предмет јавне набавке је набавка ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА СОЛАРНИХ 

КОЛЕКТОРА НА СРЦ ЈУГ БАЗЕНИ ЗРЕЊАНИН. 

          Шифра из општег речника набавки је 09331100. 

          Поступак се спроводи ради закључења уговора. 

         Понуда мора бити у целини припремљена у складу са позивом за подношење понуда и 

конкурсом документацијом. 

          Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке хемијском оловком у 

обрасце који су саставни део конкурсне документације, потписује их, оверава печатом и 

доставља их са  потребним доказима. Понуду потписује лице које је овлашћено да потпише 

понуду.   

         Обавезно се мора попунити комплетан образац понуде, односно понуђачи морају дати 

понуду за све тражене позиције наведене у обрасцу “Спецификација са структуром цене” у 

противном ће се понуда сматрати неприхватљивом.      

 Понуђачи могу поднети само једну понуду и не могу је мењати.    

 У поступку оцењивања понуда разматраће се  и  оцењивати само прихватљиве понуде 

и  понуде које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, у супротном 

понуде ће бити  одбијене. 

   

2. ЈЕЗИК 
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 

Понуђач даје понуду на српском језику. 

 

3. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА 
   Понуђач је дужан да достави понуду у затвореној коверти уредно адресираној, поштом 

на адресу: Јавна Установа “Спортски Објекти” Карађорђев трг бб,  23000 Зрењанин или 

лично на наведену адресу са назнаком «Понуда за јавну набавку- Изградња постројења 

соларних колектора на СРЦ Југ Базени Зрењанин,  број 1.3.1 - НЕ ОТВАРАТИ».   

  На полеђини  коверте навести назив, адресу, број телефона понуђача и број телефона 

контакт особе. 

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Понуде морају да стигну без обзира на начин достављања, на адресу Јавна Установа 

“Спортски Објекти” Карађорђев трг бб, 23000 Зрењанин најкасније до 25.11.2015.године 

до 10,00 часова. 

 Свака понуда  која стигне наручиоцу по истеку датума и сата одређеног у претходном 

ставу, сматраће се неблаговременом и иста ће се неотворена вратити понуђачу са назнаком да 

је поднета неблаговремено. 

 Понуђач може поднети само једну понуду.Понуђач који је самостално поднео понуду 

не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 

 

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Понуда са варијантама није дозвољена. 
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6. ТРОШКОВИ 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 узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкове прибављања средстава  обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

7.  ФОРМА ПОНУДЕ 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације,  и доставља их са потребним доказима.  

Понуђач не може попунити и доставити своје обрасце-документе, уместо истих који су 

преузети а саставни део су конкурсне документације, у супротном понуда ће се одбити. 

 У случају потребе за исправком, исправка мора бити оверена иницијалима особе која 

је потписала понуду и оверена печатом. 

 Понуда мора бити оверена печатом и потписана од стране лица понуђача које је 

овлашћено  да потпише  понуду.  

 

8.  ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ 
    Измена и допуна понуде може се вршити до истека рока за достављање понуде и то у 

затвореној коверти препорученом поштом  на адресу: Јавна Установа “Спортски Објекти” 

Карађорђев трг бб, 23000 Зрењанин или лично на наведену адресу  са назнаком «Измене и 

допуне понуде за јавну набавку Изградње постројења соларних колектора на СРЦ Југ 

Базени Зрењанин,  број 1.3.1 - НЕ ОТВАРАТИ».  

    Достављене понуде не могу се изменити нити се могу повући по истеку рока за 

достављање понуде.  

 

9.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача који се обавезују на заједничко извршење 

набавке. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 

1.тач 1 до 4 Закона о јавним набавкама (који су наведени у овој конкурсној документацији) а 

додатне услове испуњавају заједнички. Сви услови, како обавезни тако и додатни наведени 

су у обрасцу „ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“  
Учесници у заједничкој понуди су у обавези да  уз понуду доставе и споразум 

(Образац бр.4 конкурсне документације), којим се међусобно и према наручиоцу обавезују на 

заједничко извршење јавне набавке, уз опредељивање који део набавке ће извршити који 

учесник у заједничкој понуди. Наведени споразум је саставни део заједничке понуде и 

уколико га учесници у заједничкој понуди не доставе заједно са понудом, таква понуда ће се 

одбити као неприхватљива.  

            Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

 

 

10. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив свих подизвођача, као и проценат укупне вредности 
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јавне набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50% као и који део 

предмета набавке ће извршити преко подизвођача.Уколико уговор између наручиоца и 

понуђача који иступа са подизвођачем буде закључен,  подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира 

на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из чл.75 

ст.1-4 Закона о јавним набавкама а доказ о испуњености услова из чл.75 став 1 тачка 5 Закона 

за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Сви услови, како обавезни тако и 

додатни наведени су у обрасцу „ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛ. 75 и 76  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач другом понуђачу. 

 

11. ОБАВЕШТЕЊЕ ШТА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
Саставни део заједничке понуде је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

-податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу пред наручиоцем и 

           -опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

12.  ВАЛУТА 
Вредности у понуди исказују се у динарима без ПДВ. 

Оцењиваће се вредности у понуди исказане у динарима без ПДВ. 

Цена треба да укључи све трошкове који терете предметну набавку. 
У случају погрешно уписане вредности, исправка ће се извршити према производу 

јединичне цене и количине. Комисија ће при оцени понуда уважити исправку рачунске 

грешке на наведени начин. 

 

13. ПЛАЋАЊЕ 
Плаћање ће се вршити у динарима  

Начин плаћања је: у року од 45 дана од дана испостављања фактуре, а на основу оверене 

ситуације од овлашћеног лица Наручиоца. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

  Извођач  је обавезан да приликом потписивања уговора Наручиоцу достави:  

 - бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без 

протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене 

вредности уговора( без ПДВ-а) , као гаранцију за добро извршење посла са роком важења 30 

дана дужим од дужине трајања уговора. 

- бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без 

протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене 

вредности уговора( без ПДВ-а) , као гаранцију за отклањање грешака у гарантном са роком 

важења 30 дана дужим од дужине гарантног рока. 

 Уз меницу Извођач предаје и картон депонованих потписа и одговарајућа 

менична овлашћења.  
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15. ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

 Наручилац је дужан да: 

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди. 

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података. 

Податке које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у 

поступку јавне набавке и биће доступни само лицима укљученим у поступак набавке. 

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 

односно пријава 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде.  

 

 16.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
Понуђач може у писаном облику на адресу наручиоца Јавна Установа “Спортски 

Објекти” Карађорђев трг бб,  Зрењанин, са назнаком „Питање за комисију за јавну набавку „ 

Изградња постројења соларних колектора на СРЦ Југ Базени Зрењанин“, тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење информација и појашњења путем 

телефона није дозвољено. 

 

17.  ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПОНУДА  после отварања понуда  
            Ради прегледа, оцена и упоређивања понуда може се тражити од понуђача да објасни 

своју понуду а може се тражити и увид, контрола код понуђача односно подизвођача.  

 

18. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Наручилац може из било ког разлога на сопствену иницијативу или као одговор на 

појашњење тражено од понуђача да измени или допуни конкурсну документацију. 

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам и мање дана 

пре рока за достављање понуда  дужан је да продужи рок за достављање понуда. 

Измене и допуне конкурсне документације наручилац ће обајвити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у 

писменој форми.  

Све измене или допуне представљају саставни део конкурсне документације. 

  

  19. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА 

УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
 Уколико понуда понуђача који има негативну референцу коју није добио за истоврсни 

предмет набавке, буде изабрана као најповољнија, такав понуђач је у обавези да као додатно 

средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза приликом закључења уговора наручиоцу 

преда једну бланко меницу регистровану код НБС коју наручилац може попунити на 

вредност од 15% од вредности уговора, уколико такав понуђач не испуни неку од уговорних 

обавеза. 
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20.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
   Јавно отварање понуда извршиће се на дан истека рока за достављање понуда односно 

дана 25.11.2015. године у 11,00  часова.      

            За активно учестововање  у поступку  отварања понуда,  представници понуђача 

изузев директора фирми,   власника радње,  односно предузетника,  у обавези су  да пре 

почетка отварања понуда Комисији за јавне набавке предају уредно пуномоћје за активно 

учешће у поступку отварања понуда.    

 Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од 3 дана од дана 

отварања понуда, а може се уручити и  непосредно после отварања понуда. 

 

21.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не сме бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

 

22. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

23.  ОЦЕНА ПОНУДА 
 Комисија за јавну набавку ће након завршеног поступка отварања понуда приступити 

детаљном прегледу и оцени свих поднетих понуда. 

 Понуде које су недовољно читке, неразумљиве, условне или које садрже друге 

неправилности одбиће се као неисправне. 

            Оцењиваће се и бодовати цене без ПДВ-а, без обзира што понуђач мора унети податке 

о ПДВ-у. 

 

24. ДОБРА ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА 
 Понуђач који нуди добра домаћег порекла мора, као саставни део понуде, поднети и 

доказ о домаћем пореклу добара, који издаје Привредна комора Србије. 

Уколико један понуђач достави доказ да нуди производ домаћег порекла, наручилац ће 

пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве 

да се у року од три дана изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да у року од три дана 

доставе доказ. 

 

 25. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектулне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

26.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у 

претходне три године у поступку јавне набавке: 

- поступао супротно забрани из чл.23 и 25 овог закона 

- учинио повреду конкуренције 

- доставио неистините податке у понуди  или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о  јавној набавци након што му је уговор додељен 

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

- није испуњавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ из става 1. овог члана може бити: 
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- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа 

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза 

- исправа о наплаћеној уговорној казни 

- рекламације потрошача ако нису отклоњене у уговореном року 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони  односи. 

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

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

 

27.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права подноси се у складу са чланом 148-159. Закона о јавним 

набавкама  («Сл.гласник РС», број 124/2012)  против сваке радње наручиоца у току целог 

поступка јавне набавке осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације  сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права  

је десет дана од дана пријема одлуке.  

 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу Јавна Установа “Спортски Објекти”, 

23000 Зрењанин, непосредно или поштом препоручено са повратницом на адресу Наручиоца:  

Карађорђев трг бб,  Зрењанин. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

            О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права. 

            Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета  Републике Србије,   

број рачуна:  840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97  50-016, сврха уплате: 

Републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Репбулике Србије,  уплати таксу 

у износу од 120.000,00  динара. 

 

             28. ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ОБУСТАВИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 

који се нису могли предвидети  у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступака оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредном 

периоду од 6 месеци. 

 

 29. ДОДЕЛА УГОВОРА 

 Наручилац закључује Уговор о јавној набавци са понуђачем чија је понуда изабрана 

као најповољнија по истеку рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. 
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Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само 

једна понуда.  

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

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем 

  

Рок важења уговора: до реализације предмета 

 

30. ГАРАНТНИ РОК 

 за опрему – соларне панеле: минимум 10 година 

 за извршене грађевинске, машинске и електро радове: минимум 24 месеца 

 

31.РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Рок извођења радова је максимално 90 дана од дана закључења уговора и увођења 

Извођача у посао од стране овлашћеног лица наручиоца. 
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УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУЊАВА  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

  Понуђач мора испуњавати  услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и 

услове ове конкурсне документације.  

 

 УСЛОВИ -   Право на учешће у постуку има понуђач ако:  
 

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

 

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, 

кривично дело преваре   

 

3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

 

4. да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је      

          таква дозвола предвиђена посебних прописом 

 

Поред обавезних услова понуђач мора да испуњава и додатне услове и то: 

 

Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 

 

 да у претходне три обрачунске године (2012,2013,2014) није имао исказан губитак 

у пословању 

 да рачун понуђача није био у блокади ни један дан, у периоду од 12 месеци пре 

објављивања позива за подношење понуда 

 да је у претходне три обрачунске године (2012,2013,2014)  остварио пословних 

приход у износу од најмање 40.000.000,00 динара са ПДВ-ом 

 

Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

 

 да је у последње 3 године извршио термо машинске послове у области јавне 

набавке  у минималној вредности од 40.000.000,00 динара са ПДВ-а 

 да понуђач поседује следеће стандарде: ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001 

 да понуђач поседује сертификат периодичног испитивања за  предизоловане цеви у 

складу са ЕН 253 

 да понуђач поседује сертификат периодичног испитивања  предизолованих цевних 

елемената у складу са ЕН 448 

 да понуђач поседује серификат периодичног испитивања термоскупљајућих 

спојница у складу са ЕН 489 
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Да понуђач располаже адекватним кадровским капацитетом: 

 

 да има запослених  минимум 10 радника , у радном односу на неодређено,са валидним 

лекарским потврдама 

 да има минимум  3 радника способних за рад на висини; 

 минимум 1 (један)  запослени радник у радном односу на неодређено или одређено 

време - Заваривач атестиран за заваривање поступком МАГ 135;  

 минимум 3 (три) запослена радника у радном односу на неодређено или одређено 

време на пословима Заваривач атестиран за заваривање поступком Е 111. 

 минимум 1 (један) запослени радник Руковаоц ауто дизалицом, у радном односу на 

неодређено или одређено време, који мора бити оспособљен за рад и руковање са 

истом на основу Закона о безбедности и здрављу на раду  (Сл. Гласник Рс бр. 

101/2005) и мора поседовати Уверење о стручној оспособљености за безбедан и здрав 

рад са мобилним дизалицама;                                                                                                             

 минимум 1 (један) запослени радник, у радном односу на неодређено или одређено 

време,  Руковаоц радном машином ровокопач - утоваривач,  оспособљен за рад и 

руковање истим; 

 минимум 1 (један) запослен инжењер грађевинског или архитектонског смера, у 

радном односу на неодређено или одређено време, са важећим лиценцама 400 или 410 

или 411 или 412; 

 минимум 1 (један) запослен инжењер електро смера, у радном односу на неодређено 

или одређено време, са важећим лиценцама 450 или 451;  

 минимум 1 (један) запослен инжењер машинског  смера, у радном односу на 

неодређено или одређено време, са важећом лиценцам 431 
 

 

Да понуђач располаже адекватним техничким капацитетом: 

 

Да поседује следеће машине и опрему: 

 3 (три) апарата за ручно електролучно заваривање, са стручним налазом од стране 

акредитоване установе о прегледу и провери исправности опреме за рад на основу 

Закона о безбедности и здравља на раду; 

 1 (једну) гарнитуру за аутогено заваривање, са стручним налазом од стране 

акредитоване установе о прегледу и провери исправности опреме за рад на основу 

Закона о безбедности и здравља на раду 

 1 (један) апарат за аутоматско сечење и аутоматско лучно заваривање, са стручним 

налазом од стране акредитоване установе о прегледу и провери исправности 

опреме за рад на основу Закона о безбедности и здравља на раду;      

 10 (десет) комплета сертификоване опреме за обезбеђење радника за рад на висини 

    

 Комбиноване машине, ровокопач – утоваривач, најмање 1 комада, са стручним 

налазом од стране акредитоване установе о прегледу и провери исправности опреме за 

рад на основу Закона о безбедности и здравља на раду 

 Камион кипер, 1 комад, минималне носивости од 10 тона; са стручним налазом од 

стране акредитоване установе о прегледу и провери исправности опреме за рад на 

основу Закона о безбедности и здравља на раду 
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 Мобилни компресор – 1 комад, са стручним налазом од стране акредитоване установе 

о прегледу и провери исправности опреме за рад на основу Закона о безбедности и 

здравља на раду 

 Ауто кран -  Дизалицу носивости 10 тона – 1 комад, са стручним налазом од стране 

акредитоване установе о прегледу и провери исправности опреме за рад на основу 

Закона о безбедности и здравља на раду   

 Постројење за производњу бетона са валидном употребном дозволом 

 Минимум 1 (један) миксер капацитета 10м3  за транспорт бетона, са стручним налазом 

од стране акредитоване установе о прегледу и провери исправности опреме за рад на 

основу Закона о безбедности и здравља на раду. 

 Ауто бетон пумпу минималног домета 25 метара за уградњу бетон, са стручним 

налазом од стране акредитоване установе о прегледу и провери исправности опреме за 

рад на основу Закона о безбедности и здравља на раду  

 „хеликоптер“ за обраду бетона, 1 комад, са стручним налазом од стране акредитоване 

установе о прегледу и провери исправности опреме за рад на основу Закона о 

безбедности и здравља на раду 

 Вибро-плочу за сабијање тла , 1 комад, са стручним налазом од стране акредитоване 

установе о прегледу и провери исправности опреме за рад на основу Закона о 

безбедности и здравља на раду 

 Машина за сечење бетона, 1 комад, са стручним налазом од стране акредитоване 

установе о прегледу и провери исправности опреме за рад на основу Закона о 

безбедности и здравља на раду 

 вибролетва за уградњу бетона, 1 комад, са стручним налазом од стране акредитоване 

установе о прегледу и провери исправности опреме за рад на основу Закона о 

безбедности и здравља на раду 

 1 (један) градилишни контејнер са  за смештај радника И техничког надзора. 

 1 (један) мобилни хемијски тоилет 
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Јавна Установа “Спортски Објекти” Зрењанин                                     ОБРАЗАЦ бр.1 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76  ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

Ред

ни 

број 

Услов Докази о испуњености услова Испуњеност услова 

(обавезно 

заокружити једно 

од понуђених 

одговора) 

1.    

 

                                  

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

 

Решење или Извод о регистрацији  

привредног субјекта Агенције за привредне 

регистре Републике Србије, односно извод 

из регистра надлежног Привредног суда 

 

 

ДА 

 

 

НЕ 

2.  Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, 

кривично дело примања и давања 

мита, кривично дело преваре   

 

 

1. За правно лице 

-Извод из казнене евиденције Основног суда 

на чијем је подручју седиште правног лица 

-Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења (за организовни криминал) Вишег 

суда у Београду 

2.За законског заступника 

-Уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске  управе Министарства 

унутрашњих послова(према месту рођења 

или према месту пребивалишта) 

(Потврде не могу бити старије од два 

месеца на дан отварања понуда) 

 

 

ДА 

 

 

НЕ 

3. Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији 

 

Уверења: 

-Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе 

-надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода   

(Потврде не могу бити старије од два 

месеца на дан отварања понуда) 

 

 

ДА 

 

 

НЕ 

4.  Да има важећу дозволу за 

обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је  

таква дозвола предвиђена 

посебним прописом 

 

  

 

ДА 

 

 

НЕ 
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5. Финансијски капацитет: 

*да у претходне три обрачунске 

године (2012,2013,2014) није имао 

исказан губитак у пословању 

*да рачун понуђача није био у 

блокади ни један дан, у периоду од 

12 месеци пре објављивања позива 

за подношење понуда 

*да је у претходне три обрачунске 

године (2012,2013,2014)  остварио 

пословних приход у износу од 

најмање 40.000.000,00 динара са 

ПДВ-ом 

 

Доказ: 

БОЈ ЈН образац издат од АПР-а, или биланс 

стања и биланс успеха за 2014 ако иста 

година није обрађена кроз извештаје АПР-а. 

Потврда НБС о броју дана неликвидности 

 

ДА НЕ 

6. Пословни капацитет:  

*да је у последње 3 године извршио 

термо машинске послове у области 

јавне набавке  у минималној 

вредности од 40.000.000,00 динара 

са ПДВ-а 

*да понуђач поседује следеће 

стандарде: ИСО 9001, ИСО 14001, 

ИСО 18001 

*да понуђач поседује сертификат 

периодичног испитивања за  

предизоловане цеви у складу са ЕН 

253 

*да понуђач поседује сертификат 

периодичног испитивања  

предизолованих цевних елемената 

у складу са ЕН 448 

*да понуђач поседује серификат 

периодичног испитивања 

термоскупљајућих спојница у 

складу са ЕН 489 

 

Доказ: 

Оверене ситуације за извршене радове 

заједно са фактурама за исте, копије 

тражених лиценци за стандарде и 

сертификате 

ДА 

 

НЕ 

7.  Технички капацитет: 

*1 (један) апарат за аутоматско 

сечење и аутоматско лучно 

заваривање, са стручним налазом 

од стране акредитоване установе о 

прегледу и провери исправности 

опреме за рад на основу Закона о 

безбедности и здравља на раду;      

*10 (десет) комплета 

сертификоване опреме за 

обезбеђење радника за рад на 

Доказ: 

Пописне листе основних средстава за 2014. 

год. (маркером обележити позиције у 

пописној листи које се односе на захтевану 

техничку опрему), појединачне картице 

основних средстава  и копије саобраћајних 

дозвола са фотографијама регистрационих 

налепница. Приложити и  копије важећих 

стручних налаза од стране акредитованих 

установа о прегледу и провери исправности 

опреме за рад на основу Закона о 

 

 

ДА 

 

 

НЕ 
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висини.    

*Комбиноване машине, ровокопач 

– утоваривач, најмање 1 комада, са 

стручним налазом од стране 

акредитоване установе о прегледу 

и провери исправности опреме за 

рад на основу Закона о безбедности 

и здравља на раду 

*Камион кипер, 1 комад, 

минималне носивости од 10 тона; 

са стручним налазом од стране 

акредитоване установе о прегледу 

и провери исправности опреме за 

рад на основу Закона о безбедности 

и здравља на раду 

*Мобилни компресор – 1 комад, са 

стручним налазом од стране 

акредитоване установе о прегледу 

и провери исправности опреме за 

рад на основу Закона о безбедности 

и здравља на раду 

*Ауто кран -  Дизалицу носивости 

10 тона – 1 комад, са стручним 

налазом од стране акредитоване 

установе о прегледу и провери 

исправности опреме за рад на 

основу Закона о безбедности и 

здравља на раду   

*Постројење за производњу бетона 

са валидном употребном дозволом 

*Минимум 1 (један) миксер 

капацитета 10м3  за транспорт 

бетона, са стручним налазом од 

стране акредитоване установе о 

прегледу и провери исправности 

опреме за рад на основу Закона о 

безбедности и здравља на раду. 

*Ауто бетон пумпу минималног 

домета 25 метара за уградњу бетон, 

са стручним налазом од стране 

акредитоване установе о прегледу 

и провери исправности опреме за 

рад на основу Закона о безбедности 

и здравља на раду  

*„хеликоптер“ за обраду бетона, 1 

комад, са стручним налазом од 

стране акредитоване установе о 

безбедности здравља на раду, или, 

фотокопија уговора о набавци опреме са  

рачунима и отпремницама добављача за 

робу која је  набављена у текућој години, 

фотокопија уговора о лизингу, фотокопије 

саобраћајних дозвола  за сопствена возила 

као и за возила која су  прибављена путем 

уговора о лизингу или копија уговора о 

закупу. 

Копија употребне дозволе за постројење за 

израду бетона. 

 



Јавна набавка радова на  изградњи постројења соларних колектора на СРЦ југ базени Зрењанин бр.1.3.1 

 

 

Page 16 of 47 

 

 

прегледу и провери исправности 

опреме за рад на основу Закона о 

безбедности и здравља на раду 

*Вибро-плочу за сабијање тла , 1 

комад, са стручним налазом од 

стране акредитоване установе о 

прегледу и провери исправности 

опреме за рад на основу Закона о 

безбедности и здравља на раду 

*Машина за сечење бетона, 1 

комад, са стручним налазом од 

стране акредитоване установе о 

прегледу и провери исправности 

опреме за рад на основу Закона о 

безбедности и здравља на раду 

*вибролетва за уградњу бетона, 1 

комад, са стручним налазом од 

стране акредитоване установе о 

прегледу и провери исправности 

опреме за рад на основу Закона о 

безбедности и здравља на раду 

*1 (један) градилишни контејнер са  

за смештај радника И техничкиог 

надзора. 

*1 (један) мобилни хемијски тоилет 

 

8.  Кадровски капацитет: 

*да има запослених  минимум 10 

радника , у радном односу на 

неодређено,са валидним лекарским 

потврдама 

*да има минимум  3 радника 

способних за рад на висини; 

*минимум 1 (један)  запослени 

радник у радном односу на 

неодређено или одређено време  

Заваривач атестиран за заваривање 

поступком МАГ 135;  

*минимум 3 (три) запослена 

радника у радном односу на 

неодређено или одређено време на 

пословима Заваривач атестиран за 

заваривање поступком Е 111. 

*минимум 1 (један) запослени 

радник Руковаоц ауто дизалицом, у 

радном односу на неодређено или 

одређено време, који мора бити 

Доказ: 

Копије М  образца за све запослене 

-Оверене копије лиценци (потписане и 

печатиране од стране поседоваоца) које је 

издала Инжењерска комора Србије и оверену 

потврду Инжењерске коморе Србије 

(потписане и печатирану од стране 

послодавца) којом се доказује да су лиценце 

важеће и да нису одузимане  за одговорног 

извођача грађевинских, машинских  и 

електро радова 400, 410,411, 412 и 450 или 

451;  М образац којим се доказује да су 

инжењери у радном односу; 

-Копије важећих сетрификата за запослене 

раднике завариваче за тражене поступке; 

-Важеће уверење о стручној оспособљености 

за безбедан и здрав рад са мобилним 

дизалицама за запосленог радника-руковаоца 

ауто дизалицом, копија М обрасца којим се 

доказује да су ови радници у радном односу; 

-Копије лекарских потврда о способности 

 

 

ДА 

 

 

НЕ 
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оспособљен за рад и руковање са 

истом на основу Закона о 

безбедности и здрављу на раду  

(Сл. Гласник Рс бр. 101/2005) и 

мора поседовати Уверење о 

стручној оспособљености за 

безбедан и здрав рад са мобилним 

дизалицама;                                                                                                             

*минимум 1 (један) запослени 

радник, у радном односу на 

неодређено или одређено време,  

Руковаоц радном машином 

ровокопач - утоваривач,  

оспособљен за рад и руковање 

истим; 

*минимум 1 (један) запослен 

инжењер грађевинског или 

архитектонског смера, у радном 

односу на неодређено или одређено 

време, са важећим лиценцама 400 

или 410 или 411 или 412; 

*минимум 1 (један) запослен 

инжењер електро смера, у радном 

односу на неодређено или одређено 

време, са важећим лиценцама 450 

или 451;  

*минимум 1 (један) запослен 

инжењер машинског  смера, у 

радном односу на неодређено или 

одређено време, са важећом 

лиценцам 431 

 

радника  

-Копије потврда о упознатости радника са 

прописима и мерама заштите на раду 
 

 

 

 

Понуђач је обавезан да обиђе објекат који је предмет јавне набавке како би се 

подробније упознао са локацијом на којој се изводе радови. Посета локацији ће бити 

обављена у присуству овлашћеног лица наручиоца о чему ће добити писану потврду. 

Потврда је обавезан део конкурсне  документације (Образац бр. 12) и уколико не буде 

приложена уз понуду сматраће се да понуђач није испунио административне захтеве 

конкурсне документације и његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Понуђач је обавезан да изради и уз понуду достави  Мрежни план извршења радова који 

су предмет набавке као и генерални опис метода извођења радова (израђен у MS Project-

у или одговарајућем програмском пакету). 

Понуђач је дужан да достави скицу градилишта на којој су јасно дефинисане позиције 

материјала, опреме и грађевинског контејнера као и да на истој назначи токове 

материјала. 
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На основу Члана 78.ЗЈН понуђач који је уписан  у Регистар понуђача није дужан да 

приликом подношења понуде односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из. 

Члана 75.став. тач.1) до 3) Закона о Јавним набавкама.  

Све остале услове које  Наручилац захтева у Конкурсној документацији, а који су 

прописани  чланом 76. Закона о јавним набавкама  понуђач је дужан да достави у својој  

понуди. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

јавно доступни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ПОНУЂАЧ 

    М.П.     

                        __________________________ 

                               (Потпис овлашћеног лица) 
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Јавна Установа “Спортски Објекти” 

                                                                     ОБРАЗАЦ бр.2   

                                                                               

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

 

 

ПОРЕСКИ ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ 

 

 

 

 

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ 

 

 

 

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС 

 

 

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

 

 

ТЕЛЕФАКС 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е- mail) 

 

 

 

 

 

 

                            ПОНУЂАЧ 

    М.П.          

                                                                                __________________________ 

                                      (Потпис овлашћеног лица) 
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Јавна Установа “Спортски Објекти” 

         ОБРАЗАЦ бр.2/А 

                                                                                                                    Подаци о подизвођачу 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

 

СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

 

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 

 

 

 

 

РАЧУН И БАНКА 

 

 

 

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС 

 

 

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

 

 

ТЕЛЕФАКС 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 

 

 

 

 

                                        ПОДИЗВОЂАЧ      

                                                   

      _______________________            М.П.                       _________________________ 

            Место и датум                                                         (Потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: Образац се попуњава, потписује, оверава и доставља само у случају да 

понуђач наступа са подизвођачем.      

У случају већег броја подизвођача образац фотокопирати и поступити на исти начин.  
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Јавна Установа “Спортски Објекти” 

                            ОБРАЗАЦ бр.2/Б 

                                                                          Подаци о понуђачу- члану у заједничкој понуди 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – ЧЛАНУ  КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

 

ПИБ 

 

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ 

 

 

 

ТЕЛЕФОН  

 

 

 

ТЕЛЕФАКС  

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е- маил) 

 

 

НАПОМЕНА: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду 

у ком случају је потребно да се наведени образац копира  за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди и поступи на исти начин. 

 

                        ПОНУЂАЧ 

 

___________________________         

         (Место и датум)                              __________________________ 

        М.П.        (Потпис овлашћеног лица) 
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Јавна Установа “Спортски Објекти” 

              ОБРАЗАЦ бр.3 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА 

           

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈИМА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОВЕРИО ДЕЛИМИЧНО 

ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ) 

 

  За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

Редни 

број 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА НАЗИВ И ОПИС 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧУ 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

    

 

Датум:_______________         ПОНУЂАЧ 

        

        ___________________________       

            (Потпис овлашћеног лица)                                                                                
 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац се не 

попуњава. 
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Јавна Установа “Спортски Објекти” 

                            ОБРАЗАЦ бр.4 

 

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА 

НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Чланови групе су се споразумели да у јавној набавци Изградње постројења соларних 

колектора на СРЦ Југ Базени Зрењанин, број 1.3.1 носилац посла буде члан 

_____________________________________________________________________________.  

Носилац посла ће у име групе поднети понуду и заступати групу понуђача пред 

наручиоцем, потписати уговор са Наручиоцем, у име групе дати средство обезбеђења и 

издати рачун за испоручена добра. 

Чланови групе су се споразумели да наручилац изврши плаћање за испоручена добра на 

следећи рачун:______________________________код банке________________________ 

 

Пун назив и седиште члана 

групе 

Назив и опис дела 

предмта набавке 

који ће извршити 

члан групе 

Проценат укупне 

вредности 

набавке који ће 

извршити члан 

групе 

Потпис 

одговорног 

лица и печат 

члана групе 

Овлашћени члан: 

 

 

   

 

                     м.п. 

 

 

Члан групе: 

 

 

   

 

                      м.п. 

 

 

Члан групе: 

 

 

   

 

                     м.п. 

 

 

Члан групе: 

 

 

 

   

 

                  м.п. 

 

 

 

Датум:__________       ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН ГРУПЕ 

     М.П.   _____________________________ 

                       (Потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена:Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац се не 

попуњава 
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Јавна Установа “Спортски Објекти” 

                                                                 ОБРАЗАЦ бр.5 

                                                                                                                     

 

 

Понуђач _____________________________________________________________, кога 

                                                           (назив и седиште) 

 

заступа _________________________________________________ под пуном моралном,  

              (име и презиме) 

 

материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу: 

 

 

 

И З Ј А В У 

Понуђач овом изјавом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

Напомена: 

Уколико више понуђача подноси заједничку понуду или уколико понуђач наступа са 

подизвођачем,  сваки од учесника у заједничкој понуди, односно сваки подизвођач је у 

обавези да попуни овај образац. 

У случају потребе исти копирати.  

У __________________ 

Дана________________ 

                               ПОНУЂАЧ       

М.П. __________________________ 

               (Потпис овлашћеног лица) 
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Јавна Установа “Спортски Објекти” 

 

                                                                                                                                ОБРАЗАЦ бр.6 
  

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

У складу са чл. 88 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012) као и чл. 6. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (Сл.гласник РС 29/2013) 

достављамо образац са структуром трошкова припремања понуде у јавној набавци: Изградња 

постројења соларних колектора на СРЦ Југ Базени Зрењанин, број 1.3.1. 

 

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној набавци, 

Понуђач:________________________________ из __________________је имао следеће 

трошкове: 

 

Ред.б

р. 

Врста трошка Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

УКУПНО:   

 

 

Напомена: На основу одредбе чл. 88 Закона о јавним набавкама 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  узорака и модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручица и трошкове прибављања 

средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: 

Понуђач није у обавези да попуњава овај образац. 
 

 

 

      Место и датум:                                                                                   За понуђача  

 

_____________________                                 М.П.                _________________________ 

                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
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Јавна Установа “Спортски Објекти” 

                                                                                                                                 ОБРАЗАЦ бр.7 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                 

 

Понуђач _____________________________________________________________, кога 

                                                           (назив и седиште) 

 

заступа _________________________________________________ под пуном моралном,  

              (име и презиме) 

 

материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу: 

 

 

 

И З Ј А В У 

Понуђач овом изјавом потврђује да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да  му није 

изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за 

подношење понуда. 

Напомена: 

Уколико више понуђача подноси заједничку понуду или уколико понуђач наступа са 

подизвођачем,  сваки од учесника у заједничкој понуди, односно сваки подизвођач је у 

обавези да попуни овај образац. 

У случају потребе исти копирати.  

У __________________ 

Дана________________ 

                                ПОНУЂАЧ 

      М.П.                                    

          __________________________ 

                (Потпис овлашћеног лица) 
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Јавна Установа “Спортски Објекти” 

                                                                                                                              ОБРАЗАЦ бр.9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          

Назив понуђача: ________________________________________________________________ 

 

Седиште: _______________________________________________________________________ 

 

Матични број: _________________________________________________________________ 

 

Шифра делатности: ______________________________________________________________ 

 

Порески индентификациони број: ________________________________________________ 

 

Број текућег рачуна: _____________________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

 

Датум: ______________________________________________________________________ 
 

 

ПРЕДМЕТ:  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА 

СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА НА СРЦ ЈУГ БАЗЕНИ ЗРЕЊАНИН 

 

 

I  ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

 

    -Укупна цена без ПДВ-а:____________________динара 

  

 -Укупан износ ПДВ-а:_______________________динара 

 

 -Укупна цена са ПДВ-ом:____________________динара 

  

 

 II  ГАРАНТНИ РОК: -за опрему – соларне панеле  ________________година                   

( минимум 10 година) 

 за извршене грађевинске, машинске и електро радове   
___________________месеци (минимум 24 месеца)  

 

 

 

III РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________________________________________________                                                                                                                             
(навести број дана од дана отварања понуда, краћи од 60 дана) 

 

 

IV РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:__________________________________ 
                                                                           ( не може бити дужи од 90 дана) 
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V ПОНУДУ ПОДНОСИМ: (обавезно заокружити једну од понуђених алтернатива) 

 

а) самостално 

 

б) као заједничку понуду__________________________________________________________ 
                                                  (навести учеснике у заједничкој понуди) 

 ц) са подизвођачем ______________________________________________________________ 
                                             (назив подизвођача) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ПОНУЂАЧ                                        

                         

                                                                                                                                                                    

                                                              М.П                     ________________________ 

                                                                                           (Потпис овлашћеног лица) 
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Јавна Установа “Спортски Објекти” 

 

                                ОБРАЗАЦ бр.10 

 

 

                   СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ 

 

 

I МАШИНСКИ РАДОВИ 

 

Опис Јед. мере Количина Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.Цевни соларни колектор 

производ: JHC-5818-24, за 

соларну припрему потрошне 

топле воде и подршку 

грејању, или еквивалент 

другог произвођача. 

Бруто/нето површина 

3,53m2/2,25m2. За 

вертикалну монтажу на коси 

кров, на раван кров или 

уклапање у кров. 

Елоксирано алуминијумско 

кућиште. Соларно 

структурно стакло 

(Ø58x1800) које осигурава 

већу апсорпцију и мању 

рефлексију сунчеве 

светлости (91%). 

Серпетински апсорбер од 

алуминијума и бакарне цеви. 

Топлотна изолација од 

камене вуне, дебљине 40 mm 

min. Атестирано од стране 

европске федерације за 

соларну термалну 

индустрију "ESTIF" (према 

Solar Keymark). Тип 

апсорбера:  серпентина 

вертикална, 

Димензије (D x Š x V):  1910 

x 1855 x 110 mm 

Маса:  79 kg 

Запремина:  1,5 l 

Макс. притисак:  12 bar 

 

 

 

 

комад 

 

 

 

90 
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2.Набавка T рачви, 

аутоматских одзрака и 

температурских сонди DN15 

на излазу сваког сета (пет 

колектора) сетови 

 

 

18 

  

3.Набавка дуплих нипли 1/2" 

са полухолендерима, за 

круту везу између колектора, 

четири комада по сету 

 

сетови 

 

18 
  

4.Испорука и монтажа црних 

хидроиспитаних цеви за 

повезивање цевне 

инсталације соларног 

система. Цеви су у складу са 

стандардом SRPS EN 

10220:2005 

    

DN25 (Ø33,7x2,6mm) m' 100   

DN32 (Ø42,4x2,6mm) m' 62   

DN40 (Ø48,3x2,6mm) m' 130   

DN50 (Ø60,3x2,9mm) m' 260   

DN80 (Ø88,9x3,2mm) m' 16   

DN100 (Ø114,3x3,6mm) m' 42   

5.Помоћни материјал за 

монтажу цевне мреже 50% 

од ставке 4. (лукови, цевни 

наставци, прелазни комади, 

гас за заваривање, услуга 

монтаже) 

50% од 4 

 

 

0,5 

  

6.Услуга монтаже цевне 

мреже и повезивања панела 

(комплет руке са пратећом 

опремом дизалицама, 

носачима итд.) Паушал по 

дужном метру цеви и 

соларном панелу 

m' 

 

 

 

610 

  

7.Испорука и монтажа 

Изолације цевне мреже 

соларног система 

HT/Armaflex изолацијом и 

облагање Al лимом дебљине 

0,7mm на свим сегментима 

инсталације која се налази 

непосредно до панела , 

односно која је изложена 

спољним утицајима. Цена за 

HT/Armaflex је комплет са 

тракама, пратећим прибором 
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за спајање и лепком. 

Дебљина изолације за цеви 

до DN65 19mm, а цеви преко 

DN65 13mm: 

DN25 (33,7x2,6mm) m' 100   

DN32 (Ø42,4x2,6mm) m' 62   

DN40 (Ø48,3x2,6mm) m' 130   

DN50 (Ø60,3x2,9mm) m' 260   

DN80 (Ø88,9x3,2mm) m' 16   

DN100 (Ø114,3x3,6mm) m' 42   

8.Испорука предизоловане 

челичне хидроиспитане цеви 

DN 100. Предизолација се 

ради тврдом полиуретанском 

пеном средње густине мин. 

80kg/m3 за условне 

температуре до 150°C, у 

облози од полиетилена 

високе густине према EN 

253. 

 

 

 

m' 

 

 

 

166 

  

9.Испорука предизолованих 

челичних лукова. 

Предизолација се ради 

тврдом полиуретанском 

пеном средње густине мин. 

80kg/m3 за условне 

температуре до 150°C, у 

облози од полиетилена 

високе густине према EN 

253. Лукови су следећих 

димензија: 

 

 

 

 

   

Ø114,3 цев челична R=1,5D 

90° 
комада 10 

  

Ø114,3 цев челична R=1,5D 

60° 
комада 2 

  

10.Испорука чаура од 

термоскупљајућег 

полиетилена високе густине 

са два термоскупљајућа 

рукавца, чеповима и 

монтажа чаура за упењавање 

полиетиленске масе на лицу 

места машинским путем. 

 

 

комад 

 

 

34 

  

11.Услуга повезивања и 

монтаже предизолованог 

цевовода. У цену укључено 

спајање заваривањем 

 

 

 

m' 

 

 

 

156 
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припрема и пратећи 

машински радови. Цена по 

дужном метру цевовода 

12.Испорука и монтажа 

плочастог растављивог 

измењивача топлоте TRACO 

Београд тип: LSK1-42 

топлотне снаге Q=185kW за 

температурни режим t=45-

35/10-26°C, флуид: 

Гликол30% / вода. 

Измењивач је намењен за 

соларно догревање 

санитарне воде. 

 

 

 

комад 

 

 

 

1 

  

13.Испорука и монтажа 

плочастог растављивог 

измењивача топлоте TRACO 

Београд тип: LSK1-42 

топлотне снаге Q=185kW за 

температурни режим t=45-

35/10-26°C, флуид: 

Гликол30%/ вода. 

Измењивач је намењен за 

соларно догревање 

санитарне воде 

 

 

 

комад 

 

 

 

1 

  

14.Испорука и монтажа 

пумпе система циркулације 

соларне течности. Пумпа је 

производ Wilo, тип: TOP-

STG 100/10  3~ PN6 

 

 

комад 

 

 

1 

  

15.Израда прикључака на 

постојећој инсталацији 

развода базенске воде. 

Испорука и монтажа два Т 

комада на постојећи цевовод 

DN 250. T комад излаз ка 

измењивачима DN80.  

Израда везе ка 

измењивачима са пратећим 

комадима 1/2“ за мерне 

сонде (место сонди се 

дефинише у ел. пројекту 

аутоматике) 

 

 

 

комад 

 

 

 

2 

  

16.Повезивање постојеће 

инсталације довода воде из 

водовода на соларни 

измењивач и израда везе 

 

 

 

 

 

 

1 
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соларног измењивача са 

постојећим измењивачем 

санитарне воде (вода из 

водовода се прво води у 

соларни измењивач па 

одатле у измењивач који 

греје топла вода са гасног 

котла) 

17.Испорука и монтажа 

кугластих славина следећих 

димензија и величина:   

  

DN25 PN6 комада 40   

DN50 PN6 комада 
10 

 
  

DN80 PN6 комада 
4 

 
  

DN100 PN6 комада 
4 

 
  

18.Испорука и монтажа 

неповратне клапне DN 100 

комад 1   

19.Испорука и монтажа 

хватача нечистоће DN100 Y 

тип 

комад 1   

20.Испорука експанзионих 

посуда производ: Elbi, тип: 

DSV 300 CE. Запремина 

посуде V=300l. Посуда се 

испоручује са мерном 

групом (термоманометар) и 

два сигурносна вентила 1“ 

комад 1   

21.Испорука и монтажа 

трокраког ел. Моторног 

вентила DN80 производ: 

Danfoss тип: VL3 или 

еквивалент другог 

произвођача. Вентил се 

испоручује са моторним 

погоном. Погоном управља 

станица за констролу рада 

соларног система. 

комад 1   

22.Испорука соларне 

течности производ: Vaillant 

или еквивалент другог 

произвођача. Соларна 

течност је комбимација 

вода/гликол и треба да има 

удео од мин.  30% гликола. 

литар 2979   
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23.Хладна проба и 

регулација инсталације 

 1   

24.Припремно завршни 

радови 

 1   

 

УКУПНО 

  

II ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 

Опис Јед. мере Количина Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

ЗЕМЉАНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

1.Рашчишћавање терена пре 

почетка радова и колчење 

објекта. Обрачун по м2. 

 

м2 

 

800 
  

2.Машинско скидање слоја 

хумуса на делу предвиђеном 

за израду темеља самаца и 

везних греда. Хумус скинути 

у слоју дебљине 15 цм и 

одлагања истог на 

предметној парцели.  

Обрачун по м2. 

 

 

м2 

 

 

800 

  

3.Ручни ископ земље III 

категорије за темеље самце. 

Ручни ископ дубине до 1,0м 

са одношењем земље на 

градилишну депонију.  

Обрачун по м3. 

 

 

м3 

 

 

28 

  

4.Ручни ископ земље III 

категорије за везу соларних 

панела са котларницом.  

Обрачун по м3. 

 

м3 

 

48 
  

5.Машинско пресецање 

вађење и одвожење, 

бетонске плоче партера, на 

месту темеља самаца и 

темељних трака. 

Претпостављена дебљина 

плоче је 12 цм. Обрачун по 

м2. 

 

 

м2 

 

 

32,70 

  

6.Набавка и разастирање 

шљунка у подножју темеља 

самаца и темељних трака, у 

слоју од 15 цм. Набијање 

вршити до потребне 

збијености. Обрачун по м2. 

 

 

м2 

 

 

31,80 
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7.Набавка, транспорт и 

разастирање песка испод и 

изнад топловодне цеви у 

рову. Обрачун по м2. 

 

м3 

 

 

9 
  

8.Набавка земље око темеља 

са набијањем и планирањем, 

у слојевима од по 20 цм. 

Набијање вршити до 

потребне збијености. 

Обрачун по м3. 

 

м3 

 

 

 

44 
  

9.Фино планирање 

раскопаних површина са 

одвозом преостале земље на 

депонију. Обрачун по м3. 

 

м3 

 

 

20 
  

 

УКУПНО 

 

  

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 

1.Бетонирање тампон слоја 

бетона испод темеља самаца 

МБ 15, дебљине 5цм. 

Обрачун по м2. 

 

м2 

 

88 
  

2.Бетонирање темеља самаца 

у армираном бетону МБ30, 

са свом потребном оплатом. 

Обрачун по м3. 

    

3.Бетонирање веyних греда у 

армираном бетону МБ30. са 

свом потребном оплатом. 

Обрачун по м3. 

 

м3 

 

 

18,60 
  

4.Подливање ослонаца 

металне конструкције 

конструкције испод 

подложних плоча стубова 

након нивелисања и стезања 

цементом масом намењеној 

за ову намену. Предвиђена 

дебљина 3-5цм. Обрачун по 

м2. 

 

 

м2 

 

 

3,25 

  

 

УКУПНО 

 

  

АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

 

1.Набавка, транспорт, 

исправљање, чишћење, 
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сечење, савијање и монтажа 

бетонског гвожђа (GА 

240/360 и RА 400/500) у 

свему према статичком 

прорачуну и детаљима. 

Обрачун по кг. 

УКУПНО 

 

    

БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 

1.Набавка, испорука и 

монтажа челичне 

конструкције у свему према 

приложеној пројектној 

документацији, све металне 

везе су предвиђене да се 

изводе варењем. Обрачун по 

кг. 

 

 

килограм 

 

 

16,800 

  

 

УКУПНО 

 

  

 

ОПИС Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

ЗЕМЉАНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 
  

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 
  

АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

 
  

БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 
  

 

УКУПНО 

 

  

 

 

III ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

 

Опис Јед. мере Количина Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

РАЗВОДНИ ОРМАН И КАБЛОВИ 
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1.Испорука и уградња 

полиестерског разводног 

ормана RO-SG за 

унутрашњу монтажу и 

уградњу на зид. Разводни 

орман је димензија 

500×500×200mm (Š×V×D), 

степена заштите IP54. U RO-

SG се уграђује следећа 

опрема: 

1 ком. трополна гребенаста 

склопка 0,1 за уградњу на 

врата сл. типу K2C-003ALH 

"MG". 

1 ком. заштитни уређај 

диференцијалне струје 

(ZUDS) 25/0,5A, 4p. 

1 ком. моторни заштитни 

прекидач сл. типу GV2-

ME08, 2,5-4A са бочним 

помоћним контактним 

блоком за сигнализацију 

грешке GV-AD0110 "MG".   

1 ком. једнополни 

инсталациони аутоматски 

прекидач C60N, 1P, 16A, 

карактеристикe C, 6kA. 

3 ком. једнополни 

инсталациони аутоматски 

прекидач C60N, 1P, 10A, 

kарактеристике C, 6kA. 

1 ком. трополни контактор 

категорије AC3, номиналне 

струје 6A, сл. типу LC1-

K0610 P7 "MG". 

1 ком. сигналне лампице са 

LED-om, AC 230-240V, 

зелене, сл. типу XB4-BVM3. 

1 ком. сигналне лампице са 

LED-om, AC 230-240V, 

црвене, сл. типу XB4-BVM4. 

Кабловске уводнице, редне 

стезаљке, материјал за 

шемирање обележавање и 

монтажу. 

 

 

комплет 

 

 

1 

  

    



Јавна набавка радова на  изградњи постројења соларних колектора на СРЦ југ базени Зрењанин бр.1.3.1 

 

 

Page 38 of 47 

 

 

2.Испорука и уградња у 

постојећем разводном 

орману +GR+VRP машинске 

сале ниже наведене опреме:  

1 ком. трополни 

инсталациони аутоматски 

прекидач C60N, 3P, 20A, 

kарактеристике C, 6kA. 

Кабловске уводнице, редне 

стезаљке, материјал за 

шемирање обележавање и 

монтажу. 

 

 

комплет 

 

 

1 

  

3.Инсталациони проводници 

типа PP00-Y za унутрашње 

инсталације, положени 

делимично по 

перфорираним носачима 

каблова а делимично по зиду 

на обујмицама, комплет са 

испоруком цеви, разводних 

кутија, монтажног и спојног 

материјала и прибора. 

    

PP00-Y 5×4 mm²  м 35   

PP00-Y 4×1,5 mm²  м 15   

PP00-Y 3×1,5 mm²  м 12   

4.Испорука и постављање 

флексибилних сапа cevi 

ø25mm  за механичку 

заштиту каблова, до 

прикључне кутије уређаја. 

 

паушално 

 

20 
  

5.Припремно - завршни 

радови, ситни 

неспецифицирани радови, 

трошкови набавке и 

транспорта материјала. 

 

паушално 

 

1 
  

6.Преглед и испитивање, 

издавање записника о 

стручном налазу, стављање 

под напон. 

 

паушално 

 

1 
  

 

УКУПНО 

 

    

ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА 

 

1.Израда уземљивача носеће 

конструкције соларних 

колектора, поцинкованом 

 

м 

 

250 
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траком P 25×4 SRPS 

N.B4.901 Č, положеном у 

земљаном рову на дубини 

0,8м, са израдом извода за 

мерне спојеве громобранске 

инсталације и повезивање на 

постојећи темељни 

уземљивач објекта 

затвореног базена, комплет 

са свим радовима и 

потребним стандардним 

везним материјалом. 

Обрачун по дужном метру 

уземљивача 

2.Испорука и уградња 

поцинковане траке P 20×3 

SRPS N.B4.901 Č за 

уземљење челичних стубова 

носача соларних колектора. 

Обрачун по дужном метру 

траке. 

 

м 

 

5 
  

3.Разбијање постојећег 

бетонског платоа и поновно 

враћање у првобитно стање 

након полагања траке P 25×4 

SRPS N.B4.901 Č у 

земљаном рову за уземљење 

носеће челичне 

конструкције соларних 

колектора. Обрачун по 

дужном метру. 

 

м 

 

80 
  

4.Испорука и уградња 

укрсног комада за пролазне 

траке SRPS N.B4.936. 

 

комад 

 

35 
  

5.Испорука материјала и 

израда мерног споја 

громобранске инсталације. 

 

комад 

 

10 
  

6.Израда завареног споја са 

фарбањем између траке P 

20×3 SRPS N.B4.901 Ч и 

носеће челичне 

конструкције соларних 

колектора, дужина налегања 

траке на челичну 

конструкцију min=10cm. 

 

 

 

комад 

 

 

 

10 

  

7.Испорука материјала и 

израда инсталације 

паушално 1   
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уземљења опреме и 

инсталације изједначења 

потенцијала. Инсталација се 

изводи траком P 20×3 SRPS 

N.B4.901 Č која се везује на 

постојећу унутрашњу 

инсталацију изједначења 

потенцијала унутар 

машинске сале, комплет са 

потребним везним 

материјалом. 

8.Израда завареног споја са 

фарбањем између траке P 

20×3 SRPS N.B4.901 Č и 

новопројектоване опреме 

унутар машинске сале. 

 

 

комад 

 

 

3 

  

9.Припремно - завршни 

радови, ситни 

неспецифицирани радови, 

трошкови набавке и 

транспорта материјала. 

 

 

комплет 

 

 

1 

  

10.Преглед и испитивање, 

издавање записника о 

стручном налазу, стављање 

под напон 

 

паушално 

 

1 
  

 

УКУПНО 

 

    

 

ОПИС Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

РАЗВОДНИ ОРМАН И КАБЛОВИ 

 
  

ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА 

ПОТЕНЦИЈАЛА 

 

  

 

УКУПНО 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

I МАШИНСКИ РАДОВИ 

 
  

II ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 
  

III ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

 
  

 

УКУПНО 

 

  

 

 

 

 

Понуђачи су у обавези да у цену урачунају све трошкове које терете предметну набавку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ПОНУЂАЧ 

                                                

                                                              М.П                    ________________________ 

                                                                                           (Потпис овлашћеног лица) 
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                                                                                                              ОБРАЗАЦ БР.11 

 

                                                                                                    

                                                                                                   МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Понуђач мора да попуни модел уговора,  а последњу страну 

овери печатом и потпише је овлашћено лице. Уколико се 

понуда даје са  подизвођачем или као заједничка понуда, 

модел  уговора мора да потпише и овери подизвођач односно 

сваки понуђач из групе понуђача. 

 

У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗРАДИ ПОСТРОЈЕЊА СОЛАРНИХ 

КОЛЕКТОРА НА СРЦ ЈУГ БАЗЕНИ ЗРЕЊАНИН 

 

ИЗМЕЂУ:    1.  Јавна Установа “Спортски Објекти” Зрењанин,  

                        ул.Карађорђев трг бб,        

                        шифра делатности 9311, матични број 08924082, ПИБ 106924376 

 кога заступа  директор Горан Фијат ( у даљем тексту: Наручилац ) 

 

2 _________________________________________________________________  

                        ул._________________________________________________________________

       шифра делатности________, матични број____________, ПИБ______________ 

 кога заступа  _____________________________ ( у даљем тексту: Извођач ) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  Изградња постројења соларних колектора на СРЦ Југ Базени 

Зрењанин, број 1.3.1 

Уговорне стране претходно констатују: 

- да је Наручилац, на основу одредби Закона о јавним набавкама ( « Сл. гласник РС « бр. 

124/2012,14/15 и 68/2015 ), на основу јавног позива за набавку радова на Изградњи 

постројења соларних колектора на СРЦ Југ Базени Зрењани, објављеног у  «Сл. 

гласнику « РС и базе прописа, Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца, спровео отворени поступак јавне набавке добара редни број 1.3.1 

- да је Извођач доставио понуду, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог 

уговора, 

- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона,  на основу Понуђачеве понуде и Одлуке о 

додели уговора изабрао Извођача _________________________________________ 

- На основу претходних констатација потписници уговора споразумели су се о 

следећем:                                                 

 

  

      Члан 2. 

 

 Уговорена вредност набавке износи ______________ динара без  ПДВ-а, односно 

___________________динара са ПДВ-ом. 
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       Члан 3. 

 

 Извођач се обавезује да ће Наручиоцу уговорене радове израдити по ценама 

наведеним у својој понуди. Цена обухвата све трошкове који терете предметну набавку. 

Уговорене цене из дате понуде су фиксне и не могу се  мењати. 

  

 

       Члан 4. 

 

  Рок извршења предметних радова је _______________дана ( максимално 90 дана) од 

дана  увођења Извођача у посао од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

У случају прекорачења рока извршења радова, Извођач плаћа уговорну казну.   

 Наручилац мора без одлагања саопштити Извођачу да задржава своје право на 

уговорну казну. 

 Висина уговорне казне је 0.02%, за сваки дан кашњења, од износа који буде истављен 

за фактурисање, а највише до 10% од уговореног износа. 

 Ако је штета коју је Наручилац претрпео већа од износа уговорне казне, он има право 

захтевати разлику до потпуне накнаде штете. 

Задоцњење у вези са извршењем радова биће записнички констатовано од стране 

Извођача и Наручиоца. 

Износ уговорне казне биће наплаћен тако што ће се износ испостављене фактуре за 

услугу са чијим се извршењем задоцнило, смањити за износ уговорне казне. 

            Извођач радова има право да писмено захтева продужење уговореног рока за извођење 

радова за шта није одговоран и то нарочито: 

               -у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време 

закључења уговора као што су земљотрес, поплава, друга елементарна непогода, или друга 

виша сила 

              -у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа. 

                Наступање, трајање и престанак наведених околности уписује се у грађевински 

дневник.  

                Извођач радова је дужан да поднесе писмени захтев Наручиоцу за продужење рока 

одмах по сазнању о наступању наведених околности-разлога за продужење рока извођења 

радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране постигну писмени споразум, 

односно закључе Анекс овом Уговору. 

У случају да Извођач радова неоправдано одустане од Уговора, уговорне стране су 

сагласне да Наручилац може кумулативно наплатити уговорну казну у пуном износу и 

меницу добијену од Извођача радова, као гаранцију за добро извршење посла.  

Уколико је Наручилац претрпео штету (коју мора да докаже), већу од наплаћене 

уговорне казне и активиране менице као гаранције за добро извршење посла, из разлога 

неизвршавања радова у уговореном року, може захтевати и разлику до пуног износа 

претрпљене штете. 

 

 

 

 

 

 



Јавна набавка радова на  изградњи постројења соларних колектора на СРЦ југ базени Зрењанин бр.1.3.1 

 

 

Page 44 of 47 

 

 

 

 

             Члан 5. 

 

Извођач се обавезује да: 

 Именује свог одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца. 

Одговорни извођач радова је дужан да уредно води грађевинску књигу, 

грађевински дневник, и врши остале послове који су Законом о планирању  и 

изградњи предвиђени као обавеза одговорног извођача радова. 

 Уговорене радове изведе стручно и квалитетно у свему према усвојеној Понуди, 

одредбама овог Уговора и правилима струке; 

 Омогући стручном надзору Наручиоца да контролише квалитет радова и квалитет 

и количину употребљеног материјала; 

 Надокнади евентуалну штету на градилишту трећим лицима коју почини својом 

кривицом; 

 Спроводи мере безбедности и здравља на раду и ППЗ и изврши обезбеђење места 

извођења радова, у складу са важећим законским прописима; 

 Огради простор градилишта са потребном сигнализацијом и упозорењима; 

 Да по завршетку радова уклони са градилишта свој преостали материјал и алат и 

обави завршно чишћење пре примопредаје радова; 

                                                                                  

                                              Члан 6. 

 

Стручни надзор над извођењем предметних радова ће вршити лице које ће бити 

именовано решењем од стране Наручиоца, са којим ће Извођач бити упознат писменим 

путем. Извођач је у обавези да омогући несметано вршење стручног надзора.   

По правилима струке и важећим прописима надзор је овлашћен да представља 

Наручиоца пред Извођачем и да заступа његове интересе. 

Стручни надзор је дужан да уредно контролише и оверава грађевинску књигу и 

грађевински дневник и врши остале послове који су Законом о планирању и изградњи 

предвиђени као обавеза одговорног стручног надзора. 

                                                                                                    

 

      Члан 7. 

 

 Извођач се обавезује да  уговорене радове изради у складу са важећим прописима који 

регулишу ову  област и у свему по правилима струке и са пажњом доброг привредника. 

            Извођач радова је обавезан да радове изведе квалитетно, према техничкој 

спецификацији из понуде, да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу техничку 

опрему, као и све друго неопходно за потпуно извршење предметних радова.   
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 Члан 8. 

 

 Наручилац ће извршити плаћање изведених радова у року од 45 дана по свакој 

окончаној ситуацији, овереној од стране надзорног органа и испостављеној фактури за 

извршене радове. 
 

 

      Члан 9. 

 

Након завршетка радова, Извођач је дужан обавестити овлашћеног представника 

Наручиоца и испоставити окончану ситуацију за изведене радове. 

Овлашћени представник Наручиоца и Стручни надзор дужни су да одмах по пријему 

обавештења, а најкасније у року од три дана, изврше преглед изведених радова заједно са 

Извођачем. 

О извршеном прегледу радова, уговорне стране ће заједнички сачинити записник и у 

исти унети све евентуалне недостатке. 

У случају да изведени радови немају тражене квалитативне карактеристике, односно 

да нису изведени професионално и у свему по правилима струке, Извођач је у обавези да у 

разумном року, који му одреди Наручилац,  о свом трошку отклони евентуалне недостатке и 

надокнади штету због неквалитетног извршења радова. Уколико Извођач у остављеном року 

не отклони недостатке, Наручилац може раскинути уговор простом изјавом воље, у ком 

случају има право на накнаду штете коју претрпи због раскида уговора. У сваком случају 

Наручилац има право да уновчи  гаранцију за добро извршење посла. 

 
 

 

                 Члан 10. 

 

Извођач Наручиоцу даје гаранцију  у трајању од ________година за опрему – соларне 

панеле ( минимум 10 година), а за  извршене грађевинске, машинске и електро 

радове______________ месеци ( минимум 24 месеца), од дана извршених радова. Гарантни 

рок који је прихваћен у понуди Извођача  почиње да тече од дана када је од стране Наручиоца 

извршен стручни надзор и извршена примопредаја изведених радова без примедби.                                                                                                             

Уколико у гарантном року дође до оштећења предмета набавке, које су последица 

нестручно и неквалитетно изведених радова или уграђеног неквалитетног материјала , 

Извођач је дужан да утврђена оштећења отклони о свом трошку, у примереном року који му 

одреди Наручилац.  

Уколико Извођач не поступи по захтеву Наручиоца, Наручилац има право да на терет 

Извођача активирањем средства финансијског обезбеђења отклони недостатке ангажовањем 

другог Извођача, а уколико се не могу покрити трошкови  у потпуности активирањем 

средства финансијског обезбеђења. Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду 

штете - разлику до пуног износа изведених радова на отклањању недостатака. 

У сваком случају Наручилац задржава право да уновчи гаранцију за добро извршење 

посла. 
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            Члан 11. 

Извођач се обавезује да приликом закључења уговора, Наручиоцу преда:  

  

- бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без 

протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене 

вредности уговора ( без ПДВ-а),  као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, са 

роком важења 30 дана дужим од  дужине гарантног рока. 

- бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без 

протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене 

вредности уговора ( без ПДВ-а), као гаранцију за добро извршење посла са роком важења 30 

дана дужим од рока извршења радова. 

 Уз менице Извођач предаје и картон депонованих потписа и одговарајућа менична 

овлашћења. 

Члан 12. 

 

Све евентуалне спорове који настају из или поводом овог уговора уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно. 

Уколико се спорови  између уговорних страна не буду решили споразумно, спор ће 

решити стварно надлежни суд у Зрењанину. 

Члан 13.  

 

Уговорне стране су сагласне да се на питања која нису регулисана овим уговором 

примењују одредбе  Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и 

других прописа који регулишу ову правну област. 

Овај уговор се може изменити само писаним анексом,  потписаним од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 

Овај уговор је сачињен у четири ( 4 ) истоветна примерака,  по два( 2 ) примерка за обе 

уговорне стране. 

Члан 14. 

 

 

Овај уговор ступа на снагу даном закључења и важи до реализације предмета. 

        

            
   ПОНУЂАЧ: 

 

 ____________________________      М.П. 

    (Потпис овлашћеног лица) 

 

ПОДИЗВОЂАЧ: 

 

_______________________________     М.П. 

(Потпис овлашћеног лица) 

 

 

  ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

                                                                                                                           НАРУЧИЛАЦ 

 

  _______________________________            М.П. 

    (Потпис овлашћеног лица) 
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Јавна Установа “Спортски Објекти” 

 
                                                                                                                                                                    ОБРАЗАЦ бр.12 

 

ЗАПИСНИК 

 

о детаљним информацијама о локалитетима, предмету рада и укупним обимом посла за 

набавку радова - Изградња постројења соларних колектора на СРЦ Југ Базени 

Зрењанин, број 1.3.1 

 

 

Дана _______________ год.  

 

 

Представник предузећа, __________________________________________________________                   

     (име представника предузећа) 

 

______________________________________________________________________________ 

   (назив фирме, седиште, адреса) 

 

се, на локацији СРЦ Југ Базени Зрењанин, детаљно упознао са локалитетима, предметом рада 

и укупним обимом посла на којима ће се вршити Изградња постројења соларних колектора на 

СРЦ Југ Базени Зрењанин у свему према условима ове конкурсне документације.  

 

Овим записником Понуђач / Извођач изјављује да је добио све потребне информације и 

разјашњења о локалитетима на којима ће се вршити  изградња постројења соларних 

колектора на СРЦ Југ Базени Зрењанин у свему према условима ове конкурсне документације  

и да нема никаквих нејасноћа ни по ком питању. 

 

 

 

          Дана      МП             за Понуђача 

 

_______________                             ____________________ 

 

 

 

___________________________ 

ЈУ “Спортски Објекти” Зрењанин 

 

 

 

Записник је обавезан и саставни је део понуде и уговора. 

Уколико понуђач не достави Записник у својој понуди иста ће се одбити као 

неприхватљива. 
 


