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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 
"ОЗРЕН" СОКОБАЊА 

Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања 
 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ :....... 6185600103 
МATИЧНИ БРОЈ :..................... 07128541 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ ........... 85110  
ПИБ.:....................................102 174 689 
ЖИРО РАЧУН :.......... 840 – 538667 – 50                                   
Телефон: 018/830-927 
директор и факс : 018 / 830 – 337 
e-mail:danijela.ozren@gmail.com 
интернет адреса: bolnicaozren.weebly.com 
 

 Деловодни број:04-778 
Датум:09.10.2017. године 
 
 

 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања 

Насеље Озрен бб 
Сокобања 

 
ЈАВНА НАБАВКА –радова на санацији система за грејање 

 
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
ЈАВНА НАБАВКА бр.19/2017 

 
 

Октобар 2017. године 
 
 
 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 04- 775   од  09.10.2017.  године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 04- 776    од  09.10.2017.          
.године, припремљена је: 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности – радова на санацији система за грејање 
ЈН бр. 19/2017 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис радова и материјала и 
образац структуре цена (образац 2) 

5.  

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

10 

V Критеријуми за доделу уговора 16. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 18.  

VII Модел уговора 31. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 55. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања 
Адреса: насеље Озрен бб 
Интернет страница: bolnicaozren.weebly.com 
Врста наручиоца:здравство 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 19/2017 су радови – радови на санацији система за 
грејање -Назив и ознака из општег речника набавки- поправка и одржавање 
топлане , шифра OРН 45259300, 
 

 

Јавна набавка је подељена у четири партије и то: 
 
- Партија 1. Радови на котловима Назив и ознака из општег речника набавки- 
поправка и одржавање топлане , шифра OРН 45259300, 
 
-Партија 2. Радови на пароводу- Назив и ознака из општег речника набавки- 
поправка и одржавање топлане , шифра OРН 45259300, 
 
-Партија 3. Ремонт пумпи за грејање- Назив и ознака из општег речника 
набавки- поправка и одржавање топлане , шифра OРН 45259300, 
 
Партија 4. Ремонт шинског колосека- Назив и ознака из општег речника 
набавки- поправка и одржавање топлане , шифра OРН 45259300, 
 
Понуђачи могу поднети понуде за поједине или све наведене партије, стим што 
понуда мора обухватати најмање једну целу партију. 
 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт:Војкан Динић, техничка служба и Данијела 
Мијајловић, службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса:danijela.ozren@gmail.com;  број факса:018/830-337;тел: 018/830-
927, у радно време наручиоца од понедељка закључно са петком у времену од  
7,00 до 14,00 сати. 
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6.Рок и начин  подношења понуда:  
 Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки.Благовременим ће се сматрати 
понуде које код наручиоца пристигну најкасније до  17.10.2017. године, до 
11,00 сати. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се 
неблаговременим и неотворене ће бити враћене понуђачу. Понуде се подносе у 
затвореним ковертама са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на 
санацији система за грејање-не отварај“, путем поште, на адресу Специјална 
болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, насеље Озрен бб, 18230 
Сокобања или лично у просторијама Болнице,лицу за пријем поште. 
Отварање понуда ће бити извршено одмах након истека рока за подношење 
понуда тј. 17.10.2017. године у 11,10 часова у просторијама наручиоца, 
администрација последњи спрат. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС , 
РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА , И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (Образац 2) 

 
 

Партија 1. Радови на котловима 
 

Рб. Опис радова са уградњом потребног материјала Цена радова са  уградњом 
потребног материјала без ПДВ 

Цена радова са  уградњом 
потребног материјала са  ПДВ 

1.  Баждарење  вентила за напајање дегазатора и три вентила  
сигурности на три котла (фабрички бројеви котлова су: 26137,26138 
и 26139) код за то акредитоване лабораторије 
 

  

2.  Чишћење димног канала од гарежи дужине око 30м и поправка 
делова оштећења у пролазу димног канала од котлова до димњака 
са уградњом потребног материјала (опека и шамотни малтер) 

  

3.  Механичко -хемијско чишћење три котла са парно водене стране  
( фабрички бројеви котлова су: 26137,26138 и 26139) Радови 
подразумевају отварање котлова са динме стране, отварање котлова 
са водене стране , узимање узорака : депозита и котловске воде и 
њихова анализа у за то акредитованој лабораторији, израда 
елабората о механичко-хемијском чишћењу и механичко -хемијско 
чишћење котлова-неутрализација раствора коришћеног за чишћење, 
еколошко збрињавање добијеног отпада, затварање котлова са 
димне и водене стране са заменом заптивача. 

  

4.  Механичко-хемијско чишћење напојног резервоара са 
дегазатором.Радови подразумевају отварање и затварање посуда , 
узимање узорака: депозита и котловске воде, њихова анализа у за то 
акредитованој лабораторији, израда елабората о механичко-
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хемијском чишћењу и механичко -хемијско чишћење котлова-
неутрализација раствора коришћеног за чишћење, еколошко 
збрињавање добијеног отпада, затварање котлова са димне и 
водене стране са заменом заптивача. 

5.  Замена дела свода  чеоног озида у димном каналу ложишта на 
једном котлу и санација оштећених сегмената шамотног озида ( 
чишћење постојећег оштећеног озида и зидање новог, израда 
шаблона за свод) 
Предвиђени материјал:шамотна опека 2 H или одговарајућа -  100 
комада и SAO или одговарајућа- 2000 комада, шамотни малтер и 
шамотни бетон звезда 10 или одговарајући 

  

6.  Поправка са заменом материјала димних комора на излазима ка 
димном каналу на сва три котла. Предвиђени материјал шамотна 
опека 2Н или одговарајућа, шамотни малтер и шамотни бетон звезда 
10 или одговарајући 

  

7.  Израда и испорука 100 ком ростова(димензија 11x44 теж. око 5кг) и 6 
ком.шибера  (дим.58x31x3,5 теж. око 50кг ).Укупно око 800 кг 

  

8.  Ремонт и сервис запорних  вентила „PN“16 ,6 ком.и еталонирање три 
манометра на котловима код акредитованог правног лица 

  

УКУПНО:   
 

.Радови се изводе на котловима немачке производње из 1938. године који раде на чврсто гориво (угаљ). Котлови су 
фабричких бројева 26137,26138 и 26139 
 

Заинтересовани понуђачи могу лично извршити увид на лицу места сваког радног дана у времену од 7-14 часова 
 

 

                                           МП.                                             ПОНУЂАЧ, 
 
 

                                                                       ____________________ 
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Партија 2. Радови на пароводу 
 

Рб. Опис радова са уградњом потребног материјала Цена радова са  уградњом 
потребног материјала без ПДВ 

Цена радова са  уградњом 
потребног материјала са  ПДВ 

1. Извршити заваривање партовода и кондензног вода на 
местима оштећења 

  

2. Замена два пропусна вентила од 2“ испред Болничког 
водомера 

  

3. Рементовати вагонче за довоз угља   

4. Хладно испрати целу инсталацију уз додатак неагресивних 
средстава. У случају запушења радијаторе скинути, 
испрати и вратити у првобитно стање. 

  

5. Испитати 6 измењивања топлоте на заптивност и 
пропустљивост 

  

6. Уградити четири радијатора. Радијаторе и вентиле поседује 
наручилац 
 

  

7. Ремонт парних вентила на разделнику паре ( 1ком од 3 
цола;  3 комада од 2 цола; 2 комада 5/4 цола; 2 комада ½ 
цола). Потребно је скинути надградњу, ошлајфовати и 
задихтовати исте. 

  

УКУПНО:   

МП.                                             ПОНУЂАЧ, 
                                                                                                            ____________________ 
 

 
 
 

Заинтересовани понуђачи могу лично извршити увид на лицу места сваког радног дана у времену од 7-14 часова 
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Партија 3. Ремонт пумпи за парно грејање 
 

Рб. Опис радова са уградњом потребног 
материјала 

Количина 
и 
јединица 
мере 

Цена по 
јединици мере 
без ПДВ 

Цена по 
јединици 
мере са ПДВ 

Укупна  
цена без ПДВ 

Укупна цена 
са  
ПДВ 

1. Ремонт пумпе ВП 32-10, пумпе за грејање  2 ком.     

2. Ремонт електромотора пумпе ВП 32-10/5,5KW 2.ком.     

3. Ремонт дрен пумпе мање Л-1м 1 ком.     

4. Ремонт електромнотора дрен пумпе 1,5 kw 1 ком.     

5. Ремонт дрен пумпе веће 
Л-1,5 м за грејање 

1 ком.     

6. Ремонт електромотора дрен пумпе веће 2,2 
KW 

1 ком.     

7. Ремонт пумпе котла ВП 25-5   2 ком.     

8. Ремонт електромотора ВП 25-5/1,1 KW 2 ком.     

9. Ремонт пумпе ГХ 85,систем за грејање 2ком.     

10. Ремонт пумпе ГХ 65,систем за грејање 1ком.     

11. Ремонт пумпе Север 65, систем за грејање 1 ком  :   

12. Ремонт ел. мотора 11kw 620 о/мин 1 ком.     

13. Ремонт парне клипне пумпе ПКП5т 2 ком.     

УКУПНО:   

Под ремонтом пумпи подразумева се замена оштећених делова, замена свих лежајева и свих семеринга, кумпловање и 
пуштање у рад.Под ремонтом електомотора подразумева се замена свих лежајева и по потреби обрада декли. 

Заинтересовани понуђачи могу лично извршити увид на лицу места сваког радног дана у времену од 7-14 часова 
 

МП.                                             ПОНУЂАЧ, 
                                        ___________________ 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 

бр.19/2017, јавна набавка радова на санацији система за грејање, 

наручиоца Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања 

 9/ 65 

 

 

Партија 4. Ремонт шинског колосека 
 
 

Рб. Опис радова са уградњом потребног материјала Цена радова са  уградњом 
потребног материјала без ПДВ 

Цена радова са  уградњом 
потребног материјала са  ПДВ 

1. Ремонт шинског колосека са шинама у дужини од 120 
метара. 
Опис радова:  
-набавка нових шина и потребних прикључака 
-уклањање старих и постављање нових шина 
-сви потребни грађевински и машински радови (уклањање 
старих прагова , бетонских облога и постављање нових 
 
Висина шине 70 mm, ширина горња 32 mm, ширина доња 
58 mm, дебљина 60 mm, попречни пресек 12,80 cm 2, 
Укупна дужина 120 метара 
 

  

 
 

 
МП.                                             ПОНУЂАЧ, 

                                        ___________________ 
 
 
 
 

Заинтересовани понуђачи могу лично извршити увид на лицу места сваког радног дана у времену од 7-14 часова 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ  НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 
Потврда за референце потписана 
и оверена од овлашћеног лица 
инвеститора код кога су радови 
изведени и фотокопија уговора 
или фактуре  који прате потврду 
за рефереце. 
Модел потврде за референце је 
саставни део конкурсне 
документације.  
 

Напомена: Наведеде доказе 

достављају понуђачи који 
подносе понуду за партије 1.,2. и 
3.  
Понуђачи који подносе понуду за 
партију 4. нису обавезни да 
доствљају  наведене доказе. 

 
Партије 1,2 
и 3 

 

Да је у  2015.,2016. и 2017., 
години,до дана подношења 
понуде,  извео радове   који су 
исти или слични радовима  који 
су предмет ове набавке у укупној  
вредности (без ПДВ)  која није 
мања од двоструке  вредности 
понуде без ПДВ 
Напомена: Вредност изведених 
радова се узима збирно за 2015., 
2016. и 2017. годину,  може бити 
и вредност у једној или две  од 
наведених година , стим што 
мора бити најмање једнака 
двострукој  вредности понуде 
без ПДВ. 
За партију 4. није потребно да 
понуђач испуњава овај услов. 
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 КАДРОВСКИ 
КАПАЦИТЕТ 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
 

Партија 
1. 
 

 
Да  у радном односу на 
одређено или неодређено 
време или ангажованих 
путем уговора о делу или 
уговора о привременим и 
повременим пословима  
има најмање пет  радника , 
од којих најмање један има 
атест за вариоца. 
  

-Фотокопија  М обрасца  са фотокопијама  
уговора о раду или уговора о делу или 
уговора о повременим и привременим 
пословима за најмање 5 радника од којих 
један има атест вариоца 
-фотокопија атеста вариоца 
 
  

Партија 
2. 

Да  у радном односу на 
одређено или неодређено 
време или ангажованих 
путем уговора о делу или 
уговора о привременим и 
повременим пословима  
има најмање два  радника . 

Фотокопија  М обрасца   са фотокопијама  
уговора о раду или уговора о делу или 
уговора о повременим и привременим 
пословима за најмање 2 радника 

Партија 
3. 

Да  у радном односу на 
одређено или неодређено 
време или ангажованих 
путем уговора о делу или 
уговора о привременим и 
повременим пословима  
има најмање два  радника . 

Фотокопија  М обрасца  са фотокопијама 
уговора о раду или уговора о делу или 
уговора о повременим и привременим 
пословима за најмање 2 радника 

Партија 
4. 

Да  у радном односу на 
одређено или неодређено 
време или ангажованих 
путем уговора о делу или 
уговора о привременим и 
повременим пословима  
има најмање пет  радника 

Фотокопија  М обрасца   са фотокопијама 
уговора о раду или уговора о делу или 
уговора о повременим и привременим 
пословима за најмање 5 радника 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2.  ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели на 
страни 11. И 12. Конкурсне документације. Докази се достављају у виду 
неоверене копије. 

    
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  
 
 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих 
или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да 
достави: 
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 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
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3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
 

Партија 1. Радови на котловима 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

 
Критеријум за доделу уговора за партију 1. Радови на котловима  је економски 
најповољнија понуда са следећим елементима и методологијом доделе 
пондера: 
 
Елементи критеријума: 
-цена :70 пондера 
- рок за извођења радова: 30 пондера 
 
Методологија доделе пондера: 

- Цена (приликом оцене узима се укупна цена без ПДВ-а) 
 

             најнижа понуђена цена 
70x___________________________ 
                понуђена цена 
 

- Рок извођења радова. Рок се рачуна од дана увођења у посао и не може 
бити дужи од 15 дана 
 

           најкраћи понуђени рок извођења радова 
30x________________________ 
           понуђени рок извођења радова 
 
 

 
Партија 2. Радови на пароводу 
Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена 
 
(приликом оцене узима се укупна понуђена цена партије  без ПДВ-а) 
 

 
Партија 3. Ремонт пумпи за грејање 
Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена 
 
(приликом оцене узима се укупна понуђена цена партије  без ПДВ-а) 

 
 
Партија 4. Ремонт шинског колосека 
Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена 
 
(приликом оцене узима се укупна понуђена цена партије  без ПДВ-а) 
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1. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  
 

Партија 1. 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера  као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу  цену . У случају исте понуђене 
цене, као најповољнија понуда ће бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио 
повољније услове плаћања (мањи аванс ) 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаки број пондера, исту понуђену цену исте 
услове плаћања (исти проценат траженог аванса). Извлачење путем жреба наручилац 
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 
Партије 2., 3 и 4 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и једнаки рок 
извођења радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац врста, техничке карактеристике(спецификације), квалитет, 

количина и опис радова и материјала  , и образац структуре цена 
(Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних  услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном 
документацијом (Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова 
на санацији система за грејање  ЈН број 19/2017 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:партија 1. Радови на котловима 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
(највише 30% аванса, остатак након 
завршетка радова и преноса средстава од 
стране Министарства здравља на рачун 
наручиоца) 
 

 

 
Рок важења понуде 
(најмање 30 дана) 
 

 

 
Рок извршења радова (највише 15 дана од 
увођења у посао) 
 

 

 
Гарантни период  
 

12 месеци 

 
Место извођења радова 
 

Насеље Озрен 
бб,Сокобања 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М.П.  

_____________________________   ________________________________ 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:партија 2. Радови на пароводу 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
Тражење аванса није дозвољено.Плаћање 
ће бити извршено вирмански, на рачун 
понуђача након завршетка радова и 
преноса средстава од стране Министарства 
здравља на  рачун наручиоца . 

 

 
Рок важења понуде 
(најмање 30 дана) 
 

 

 
Рок извршења радова (највише 10 дана од 
увођења у посао) 
 

 

 
Гарантни период  
 

12 месеци 

 
Место извођења радова 
 

Насеље Озрен 
бб,Сокобања 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М.П.  
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:партија 3. Ремонт пумпи за грејање 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
Тражење аванса није дозвољено.Плаћање 
ће бити извршено вирмански, на рачун 
понуђача након завршетка радова и 
преноса средстава од стране Министарства 
здравља на  рачун наручиоца . 
 

 

 
Рок важења понуде 
(најмање 30 дана) 
 

 

 
Рок извршења раднова (највише 7 дана од 
увођења у посао) 
 

 

 
Гарантни период  
 

12 месеци 

 
Место извођења радова 
 

Насеље Озрен 
бб,Сокобања 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М.П.  
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:партија 4. Ремонт шинског колосека 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
(највише 30% аванса, остатак након 
завршетка радова и преноса средстава од 
стране Министарства здравља на рачун 
наручиоца) 
 

 

 
Рок важења понуде 
(најмање 30 дана) 
 

 

 
Рок извршења раднова (највише 7 дана од 
увођења у посао) 
 

 

 
Гарантни период  
 

60 месеци 

 
Место извођења радова 
 

Насеље Озрен 
бб,Сокобања 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М.П.  

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. 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 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова на санацији система за грејање рб.19/2017 
наручиоца Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
И УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  

ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке радова на санацији система за грејање  број 
19/2017 наручиоца Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 
 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Ову изјаву уз понуду достављају понуђачи који подносе 
понуду за било коју од партија. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе 
понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  __________________________________________јавне набавке 
радова на санацији система за грејање рб 19/2017 наручиоца Специјалне 
болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања  испуњава све услове из чл. 75. 
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ПОТВРДА  О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА-ПОТВРДА ЗА 
РЕФЕРЕНЦЕ- прилог 1. 

_____________________________________ 
(Назив инвеститора) 
_____________________________________ 
(Адреса) 
Датум : 
Број: 
 

Овим потврђујемо да је извођач радова 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
( пун назив и адресу извођача) 
  а) самостално; б) као члан групе; ц) као  подизвођач  (заокружити тачан 
одговор) 
 
за потребе инвеститора: 
_____________________________________________________( пун назив и 
адреса инвеститора) 
квалитетно и у уговореном року извршило радове : 
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
(врста и кратак опис радова) 
 
У току 2015. год.     2016. год.      2017. год. (заокружити тачан одговор) 
 

у вредности од ________________________________ динара без пдв-а, 
односно у вредности ______________________________ динара са пдв-ом 
а на основу уговора  (фактуре) број ____________________________ од 
_________________. 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова на 
санацији система за грејање рб.19/2017 , наручиоца Специјалне болнице за 
плућне болести „Озрен“ Сокобања  и у друге сврхе се не може користити. 
Особа за контакт инвеститора: ______________________________, 
Телефон: _________________ 
Датум:____________________      
 
 

              Потпис овлашћеног лица инвеститора, 
М.П. 

            
                                          _______________________________ 

 

Напомена: Попуњену и оверену потврду за референце у понуди достављају понуђачи 

који подносе понуду за партију 1,2 и 3. Потврду за референце потписује овлашћено лице 
инвеститора  код кога је понуђач извео исте или сличне радове и оверава својим 
печатом  Уз потврду понуђачи достављају и фотокопију уговора или фактуре који прате 
потврду за референце 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ- 
партија 1.радови на котловима 

Закључен између: 
Наручиоца Специјалне болнице за плућне болести "Озрен" Сокобања 
са седиштем на Озрену- Сокобања, улица насеље озрен бб ПИБ:102174689 Матични 
број: 07128541 
Број рачуна: .840-538661-68 Назив банке:Управа за трезор НБС 
Телефон:018/830-927 Телефакс:018/830-337 
кога заступа вд. директор Др.Михајло Јовановић 
(у даљем тексту : наручилац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту:извођач ), 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту:подизвођач или учесник у заједничкој понуди), 
Напомена: у случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:19/2017 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац доделио Извођачу, уговор о санацији 
ситема за грејање- Партија 1. Радови на котловима 
Понуда представља саставни део уговора. 
 

Члан 2. 
Предмет Уговора су радови на котловима наручиоца. 
- Укупна цена без ПДВ____________ дин. 
- Укупна цена са ПДВ_____________дин. 
Спецификација радова са јединичним ценама са и без ПДВ садржана је у понуди 
извођача и представња саставни део овог уговора. 
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Члан 3. 
     Уговорена цена  по јединици мере је фиксна у току трајања уговора. Цена обухвата 
све радове и материјал ,трошкове превоза ,складиштења , и све друге  зависне 
трошкове наведене у предмеру и предрачуну радова  те наручилац не прихвата 
никаква додатна плаћања по основу  овог уговора. 
     Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора 
ценаобухвата и трошкове организације градилишта, и све остале трошкове извођача, у 
складу са условима из конкурсне докумнетације. 
 

Члан 4. 
     Наручилац се обавезује да, за изведене  радова из члана 2. овог уговора, 
исплатиИзвођачу средства у укупном износу од ________________ динара са ПДВ, а 
која средства су обезбеђена од стране Министарства здравља РСна следећи начин: 
_____% (не више од 30 %), односно _____________ динара са ПДВ, у виду 
бескаматног аванса, у року од 2 дана од дана преноса средстава од стране 
Министарства здравља на рачун наручиоца. 
Oстатак од _____% :односно _____________ динара са урачунатим ПДВ након 
завршетка радова и извршене примопредаје између наручиоца и извођача радова  и 
преноса средстава од стране Министарства здравља на рачун наручиоца. 
Исплата ће бити извршена на рачун извођача радова, вирмански . 
 

Члан. 5. 
Извођач радова се обавезује, да приликом закључења уговора наручиоцу преда 
средства финасијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и за добро извршење 
посла и то: 
Средство финансијског обезбеђења за повраћај авасног плаћања и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије  
 Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 
– писмо. Меница за повраћај авансног плаћања се издаје  у висини 
плаћеног(уговореног) аванса са ПДВ. Менично овлашћење обавезно мора да 
садржи(поред осталих података)и тачан назив корисника меничног овлашћења 
(наручилац), предмет јавне набавке, број јавне набавке и износ на који се издаје Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је до правдања датог аванса - до завршетка радова.Ниједан износ на 
име авансног плаћања неће бити исплаћен изабраном понуђачу пре пријема менице за 
повраћај авансног плаћања. 
2. Средство финансијског обезбењења  за добро извршење посла  
ито бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. 
 Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 
– писмо. Менично овлашћење обавезно мора да садржи(поред осталих података)и 
тачан назив корисника меничног овлашћења (наручилац), предмет јавне набавке, број 
јавне набавке и износ на који се издаје. Меница за добро извршење посла издаје се у 
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана 
дужи истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе , важност менице се мора продужити. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани 
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понуђач не изврши радове квалитно у складу са понудом и важећим стандардима за 
ову врсту радова. 
 
Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова наручиоцу преда: 

Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. . Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 
и оверено менично овлашћење – писмо. Менично овлашћење обавезно мора да 
садржи(поред осталих података)и тачан назив корисника меничног овлашћења 
(наручилац), предмет јавне набавке, број јавне набавке и износ на који се издаје за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница  за отклањање грешака у гарантном року се издаје 
у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-aРок важења менице  мора 
бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за 
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 
обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета 
уговора у гарантном року. 

 
Члан 6. 

Рок за извођење радова који су предмет овог угоовра је ___________ дана од дана 
увођења Ивођача у посао. 
 
     Рок за почетак извођења радова је 24 часа од дана увођења Извођача у посао. 
Извођч ће бити уведен у посао након писаног позива наручиоца. 
     Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
     У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебненакнаде. 
     Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 7. 
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају: 

- природне непогоде (пожар, поплава, земљотрес)  
- мере предвиђене актима надлежних државних органа 
- других разлога и околности које се нису могле предвидвети и нису настале 

кривицом уговорних страна 
Ивођач радова мора доказати постојање наведених разлога.  

     Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора 
постигну писмени споразум. 

Члан 8. 
 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене 
вредности  са ПДВ-ом за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може 
бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова са ПДВ. 
 Наплату уговорне казне Наручилацће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као 
и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа 
уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и 
разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора 
да докаже. 
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Члан 9. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 

важећим прописима, техничким  и овим уговором, ида радове преда наручиоцу 
 Извођач се обавезује : 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача 
радова.  
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима 
за ту врсту посла и у уговореном року.  
- да обезбеди довољну радну снагу  и благовремену испоруку уговореног материјала и 
опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне 
накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова 
до предаје радова Наручиоцу; 
-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, 
који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца  и да у том циљу, 
у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или 
поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјалаили убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове. 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи 
у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.  
 

Члан 10. 
     Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 
одређен овим уговором  и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене 
радове . 
. 
     Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 
обрачун са Извођачем радова. 
 

Члан 11. 
Гарантни рок за изведене радове износи 12 месеци од дана примопредаје 

радова. 
Члан 12. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опрему, а који нису настали неправилном употребом, 
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 
5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за 
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, 
наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року. 
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Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, 
Наручиоца има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

Члан 13. 
 За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има 
сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.           .  
 Извођач је дужан да уграђује материјал који по квалитету одговара за ту врсту 
радова а чије су карактеристике наведене у конкурсној документацији.Он је одговоран 
уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
  

Члан14. 
 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 
и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као 
да их је сам извео. 

Члан 15. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено 
обавести  Наручиоца.На вишкове и мањкове радове примењваће се одредбе Посебних 
узанси о грађењу. 
 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и 
писмено обавести Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за 
исте .Тек након добијања писмене сагласности  Наручиоца, извођач може приступити 
извођењу ових радова.  

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова 
и додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера 
радова- усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ 2017. за које се утврди 
постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка и додатних 
(непредвиђених) радова до 10% количине у односу на укупне радове неће утицати на 
продужетак рока завршетка радова.  

.Члан16. 
 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 
Наручиоца . 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од 
завршетка радова. 
 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,  
Извођача. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

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

Члан 17. 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно  и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.   
 Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности 
изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и 
Извођача . 

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

- ако Извођач приликом закључења уговора не достави тражена средства 
финасијског обезбеђења  у ком случају Наручилац има право на активирање 
менице за озбиљност понуде. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 

бр.19/2017, јавна набавка радова на санацији система за грејање, 

наручиоца Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања 

 36/ 65 

 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 8 календарских дана, а о 
узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу 
са уговором и достављеном понудом или из неоправданих разлога прекине са 
извођењем радова;  

 
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 

посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама наручиоца. 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Члан  19. 
У случају једностраног раскида уговора од стране Извршиоца посла која је 

настала без кривице наручиоца посла и уколико је наручилац извршавао своје 
уговороне обавезе, Наручилацима право да за радове који су предмет овог уговора 
ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у 
наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику 
између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те 
радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да 
садржи основ за раскид уговора.  

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, да Наручиоцупреда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна 
страна која је одговорна за раскид уговор. 

 
Члан 20. 

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

Члан 21. 
Прилози и саставни делови овог уговора су: 

-   конкурсна документација за јавну набавку број 19/2017. 
-   понуда Извођача бр. ________ од __________2017. године 
 

Члан 22. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, спор ће решити Привредни суд у Зајечару. 
 

Члан 23. 
 Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 
 

Члан 24. 
 Овај уговор је сачињен у шест једнакихпримерака, по три за сваку уговорну 
страну. 

 
УГ О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 

 
 за Наручиоца:  за Извођача: 
    
________________________________________ М.П._______________________
   Др. Михајло Јовановић,вд.директор                                           (Име и презиме)  
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ- 
партија 2. Радови на пароводу  

Закључен између: 
Наручиоца Специјалне болнице за плућне болести "Озрен" Сокобања 
са седиштем на Озрену- Сокобања, улица насеље озрен бб ПИБ:102174689 Матични 
број: 07128541 
Број рачуна: .840-538661-68 Назив банке:Управа за трезор НБС 
Телефон:018/830-927 Телефакс:018/830-337 
кога заступа вд. директор Др.Михајло Јовановић 
(у даљем тексту : наручилац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту:извођач ), 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту:подизвођач или учесник у заједничкој понуди), 
Напомена: у случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:19/2017 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац доделио Извођачу, уговор о санацији 
ситема за грејање- Партија 2. Радови на пароводу 
Понуда представља саставни део уговора. 
 

Члан 2. 
Предмет Уговора су радови на пароводу наручиоца. 
- Укупна цена без ПДВ____________ дин. 
- Укупна цена са ПДВ_____________дин. 
Спецификација радова са јединичним ценама са и без ПДВ садржана је у понуди 
извођача и представња саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
     Уговорена цена  по јединици мере је фиксна у току трајања уговора. Цена обухвата 
све радове и материјал ,трошкове превоза ,складиштења , и све друге  зависне 
трошкове наведене у предмеру и предрачуну радова  те наручилац не прихвата 
никаква додатна плаћања по основу  овог уговора. 
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     Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора 
ценаобухвата и трошкове организације градилишта, и све остале трошкове извођача, у 
складу са условима из конкурсне докумнетације. 
 

Члан 4. 
     Наручилац се обавезује да, за изведене  радова из члана 2. овог уговора, исплати 
Извођачу средства у укупном износу од ________________ динара са ПДВ, а која 
средства су обезбеђена од стране Министарства здравља РСна следећи начин: 
. 
Након завршетка радова и извршене примопредаје између наручиоца и извођача 
радова  и преноса средстава од стране Министарства здравља на рачун наручиоца. 
Исплата ће бити извршена на рачун извођача радова, вирмански . 
 

Члан. 5. 
Средства финасијског обезбеђења: 
1.Извођач радова се обавезује, да приликом закључења уговора наручиоцу преда : 
Средство финансијског обезбењења  за добро извршење посла  
ито бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. 
 Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 
– писмо. Менично овлашћење обавезно мора да садржи(поред осталих података)и 
тачан назив корисника меничног овлашћења (наручилац), предмет јавне набавке, број 
јавне набавке и износ на који се издаје. Меница за добро извршење посла издаје се у 
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана 
дужи истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе , важност менице се мора продужити. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани 
понуђач не изврши радове квалитно у складу са понудом и важећим стандардима за 
ову врсту радова. 
 
2.Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова наручиоцу преда: 

Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. . Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 
и оверено менично овлашћење – писмо. Менично овлашћење обавезно мора да 
садржи(поред осталих података)и тачан назив корисника меничног овлашћења 
(наручилац), предмет јавне набавке, број јавне набавке и износ на који се издаје за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница  за отклањање грешака у гарантном року се издаје 
у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-aРок важења менице  мора 
бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за 
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 
обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета 
уговора у гарантном року. 

 
Члан 6. 

Рок за извођење радова који су предмет овог угоовра је ___________ дана од дана 
увођења Ивођача у посао. 
 
     Рок за почетак извођења радова је 24 часа од дана увођења Извођача у посао. 
Извођч ће бити уведен у посао након писаног позива наручиоца. 
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     Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
     У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебненакнаде. 
     Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 
Члан 7. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају: 
- природне непогоде (пожар, поплава, земљотрес)  
- мере предвиђене актима надлежних државних органа 
- других разлога и околности које се нису могле предвидвети и нису настале 

кривицом уговорних страна 
Ивођач радова мора доказати постојање наведених разлога.  

     Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора 
постигну писмени споразум. 

Члан 8. 
 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене 
вредности  са ПДВ-ом за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може 
бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова са ПДВ. 
 Наплату уговорне казне Наручилацће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као 
и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа 
уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и 
разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора 
да докаже. 

Члан 9. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 

важећим прописима, техничким  и овим уговором, ида радове преда наручиоцу 
 Извођач се обавезује : 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача 
радова.  
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима 
за ту врсту посла и у уговореном року.  
- да обезбеди довољну радну снагу  и благовремену испоруку уговореног материјала и 
опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне 
накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова 
до предаје радова Наручиоцу; 
-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, 
који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца  и да у том циљу, 
у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или 
поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјалаили убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове. 
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- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи 
у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.  
 

Члан 10. 
     Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 
одређен овим уговором  и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене 
радове . 
.     Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 
обрачун са Извођачем радова. 

Члан 11. 
Гарантни рок за изведене радове износи 12 месеци од дана примопредаје 

радова. 
Члан 12. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опрему, а који нису настали неправилном употребом, 
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

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

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, 
Наручиоца има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

Члан 13. 
 За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има 
сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.           .  
 Извођач је дужан да уграђује материјал који по квалитету одговара за ту врсту 
радова а чије су карактеристике наведене у конкурсној документацији.Он је одговоран 
уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
  

Члан14. 
 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 
и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као 
да их је сам извео. 
 

Члан 15. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено 
обавести  Наручиоца.На вишкове и мањкове радове примењваће се одредбе Посебних 
узанси о грађењу. 
 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и 
писмено обавести Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за 
исте .Тек након добијања писмене сагласности  Наручиоца, извођач може приступити 
извођењу ових радова.  

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова 
и додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера 
радова- усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ 2017. за које се утврди 
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постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка и додатних 
(непредвиђених) радова до 10% количине у односу на укупне радове неће утицати на 
продужетак рока завршетка радова.  

. 
Члан16. 

 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 
Наручиоца . 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од 
завршетка радова. 
 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,  
Извођача. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

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

Члан 17. 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно  и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.   
 Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности 
изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и 
Извођача . 

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

- ако Извођач приликом закључења уговора не достави тражена средства 
финасијског обезбеђења  у ком случају Наручилац има право на активирање 
менице за озбиљност понуде. 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 8 календарских дана, а о 
узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу 
са уговором и достављеном понудом или из неоправданих разлога прекине са 
извођењем радова;  

 
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 

посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама наручиоца. 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Члан  19. 
У случају једностраног раскида уговора од стране Извршиоца посла која је 

настала без кривице наручиоца посла и уколико је наручилац извршавао своје 
уговороне обавезе, Наручилацима право да за радове који су предмет овог уговора 
ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у 
наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику 
између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те 
радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да 
садржи основ за раскид уговора.  

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, да Наручиоцупреда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна 
страна која је одговорна за раскид уговор. 
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Члан 20. 

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

 
Члан 21. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 
-   конкурсна документација за јавну набавку број 19/2017. 
-   понуда Извођача бр. ________ од __________2017. године 
 

Члан 22. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, спор ће решити Привредни суд у Зајечару. 
 

Члан 23. 
 Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 
 

Члан 24. 
 Овај уговор је сачињен у шест једнакихпримерака, по три за сваку уговорну 
страну. 

 
УГ О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 

 
 за Наручиоца:  за Извођача: 
    
________________________________________ М.П._______________________
   Др. Михајло Јовановић,вд.директор                                           (Име и презиме)  
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ- 
партија 3. Ремонт пумпи за парно грејање 

Закључен између: 
Наручиоца Специјалне болнице за плућне болести "Озрен" Сокобања 
са седиштем на Озрену- Сокобања, улица насеље озрен бб ПИБ:102174689 Матични 
број: 07128541 
Број рачуна: .840-538661-68 Назив банке:Управа за трезор НБС 
Телефон:018/830-927 Телефакс:018/830-337 
кога заступа вд. директор Др.Михајло Јовановић 
(у даљем тексту : наручилац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту:извођач ), 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту:подизвођач или учесник у заједничкој понуди), 
Напомена: у случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:19/2017 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац доделио Извођачу, уговор о санацији 
ситема за грејање- Партија 3. Ремонт пумпи за парно грејање 
Понуда представља саставни део уговора. 
 

Члан 2. 
Предмет Уговора су радови на ремонту пумпи за парно грејање 
- Укупна цена без ПДВ____________ дин. 
- Укупна цена са ПДВ_____________дин. 
Спецификација радова са јединичним ценама са и без ПДВ садржана је у понуди 
извођача и представња саставни део овог уговора. 
 
 

Члан 3. 
     Уговорена цена  по јединици мере је фиксна у току трајања уговора. Цена обухвата 
све радове и материјал ,трошкове превоза ,складиштења , и све друге  зависне 
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трошкове наведене у предмеру и предрачуну радова  те наручилац не прихвата 
никаква додатна плаћања по основу  овог уговора. 
     Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора 
ценаобухвата и трошкове организације градилишта, и све остале трошкове извођача, у 
складу са условима из конкурсне докумнетације. 
 

Члан 4. 
     Наручилац се обавезује да, за изведене  радова из члана 2. овог уговора, исплати 
Извођачу средства у укупном износу од ________________ динара са ПДВ, а која 
средства су обезбеђена од стране Министарства здравља РСна следећи начин: 
. 
Након завршетка радова и извршене примопредаје између наручиоца и извођача 
радова  и преноса средстава од стране Министарства здравља на рачун наручиоца. 
Исплата ће бити извршена на рачун извођача радова, вирмански . 
 

Члан. 5. 
Средства финасијског обезбеђења: 
1.Извођач радова се обавезује, да приликом закључења уговора наручиоцу преда : 
Средство финансијског обезбењења  за добро извршење посла  
ито бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. 
 Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 
– писмо. Менично овлашћење обавезно мора да садржи(поред осталих података)и 
тачан назив корисника меничног овлашћења (наручилац), предмет јавне набавке, број 
јавне набавке и износ на који се издаје. Меница за добро извршење посла издаје се у 
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана 
дужи истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе , важност менице се мора продужити. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани 
понуђач не изврши радове квалитно у складу са понудом и важећим стандардима за 
ову врсту радова. 
 
2.Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова наручиоцу преда: 

Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. . Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 
и оверено менично овлашћење – писмо. Менично овлашћење обавезно мора да 
садржи(поред осталих података)и тачан назив корисника меничног овлашћења 
(наручилац), предмет јавне набавке, број јавне набавке и износ на који се издаје за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница  за отклањање грешака у гарантном року се издаје 
у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-aРок важења менице  мора 
бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за 
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 
обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета 
уговора у гарантном року. 

 
Члан 6. 

Рок за извођење радова који су предмет овог угоовра је ___________ дана од дана 
увођења Ивођача у посао. 
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     Рок за почетак извођења радова је 24 часа од дана увођења Извођача у посао. 
Извођч ће бити уведен у посао након писаног позива наручиоца. 
     Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
     У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебненакнаде. 
     Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 
Члан 7. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају: 
- природне непогоде (пожар, поплава, земљотрес)  
- мере предвиђене актима надлежних државних органа 
- других разлога и околности које се нису могле предвидвети и нису настале 

кривицом уговорних страна 
Ивођач радова мора доказати постојање наведених разлога.  

     Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора 
постигну писмени споразум. 
 

Члан 8. 
 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене 
вредности  са ПДВ-ом за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може 
бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова са ПДВ. 
 Наплату уговорне казне Наручилацће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као 
и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа 
уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и 
разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора 
да докаже. 

Члан 9. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 

важећим прописима, техничким  и овим уговором, ида радове преда наручиоцу 
 Извођач се обавезује : 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача 
радова.  
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима 
за ту врсту посла и у уговореном року.  
- да обезбеди довољну радну снагу  и благовремену испоруку уговореног материјала и 
опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне 
накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова 
до предаје радова Наручиоцу; 
-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, 
који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца  и да у том циљу, 
у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или 
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поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјалаили убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове. 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи 
у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.  
 

Члан 10. 
     Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 
одређен овим уговором  и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене 
радове . 
. 
     Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 
обрачун са Извођачем радова. 

Члан 11. 
Гарантни рок за изведене радове износи 12 месеци од дана примопредаје 

радова. 
Члан 12. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опрему, а који нису настали неправилном употребом, 
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

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

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, 
Наручиоца има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

Члан 13. 
 За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има 
сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.           .  
 Извођач је дужан да уграђује материјал који по квалитету одговара за ту врсту 
радова а чије су карактеристике наведене у конкурсној документацији.Он је одговоран 
уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
  

Члан14. 
 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 
и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као 
да их је сам извео. 

Члан 15. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено 
обавести  Наручиоца.На вишкове и мањкове радове примењваће се одредбе Посебних 
узанси о грађењу. 
 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и 
писмено обавести Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за 
исте .Тек након добијања писмене сагласности  Наручиоца, извођач може приступити 
извођењу ових радова.  
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По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова 
и додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера 
радова- усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ 2017. за које се утврди 
постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка и додатних 
(непредвиђених) радова до 10% количине у односу на укупне радове неће утицати на 
продужетак рока завршетка радова.  

.Члан16. 
 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 
Наручиоца . 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од 
завршетка радова. 
 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,  
Извођача. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

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

Члан 17. 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно  и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.   
 Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности 
изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и 
Извођача . 

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

- ако Извођач приликом закључења уговора не достави тражена средства 
финасијског обезбеђења  у ком случају Наручилац има право на активирање 
менице за озбиљност понуде. 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 8 календарских дана, а о 
узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу 
са уговором и достављеном понудом или из неоправданих разлога прекине са 
извођењем радова;  

 
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 

посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама наручиоца. 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Члан  19. 
У случају једностраног раскида уговора од стране Извршиоца посла која је 

настала без кривице наручиоца посла и уколико је наручилац извршавао своје 
уговороне обавезе, Наручилацима право да за радове који су предмет овог уговора 
ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у 
наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику 
између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те 
радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да 
садржи основ за раскид уговора.  

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, да Наручиоцупреда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 
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стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна 
страна која је одговорна за раскид уговор. 

 
Члан 20. 

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

Члан 21. 
Прилози и саставни делови овог уговора су: 

-   конкурсна документација за јавну набавку број 19/2017. 
-   понуда Извођача бр. ________ од __________2017. године 
 

Члан 22. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, спор ће решити Привредни суд у Зајечару. 
 

Члан 23. 
 Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 
 

Члан 24. 
 Овај уговор је сачињен у шест једнакихпримерака, по три за сваку уговорну 
страну. 

 
УГ О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 

 
 за Наручиоца:  за Извођача: 
    
________________________________________ М.П._______________________
   Др. Михајло Јовановић,вд.директор                                           (Име и презиме)  
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ- 
партија 4. Ремонт шинског колосека 

Закључен између: 
Наручиоца Специјалне болнице за плућне болести "Озрен" Сокобања 
са седиштем на Озрену- Сокобања, улица насеље озрен бб ПИБ:102174689 Матични 
број: 07128541 
Број рачуна: .840-538661-68 Назив банке:Управа за трезор НБС 
Телефон:018/830-927 Телефакс:018/830-337 
кога заступа вд. директор Др.Михајло Јовановић 
(у даљем тексту : наручилац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту:извођач ), 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту:подизвођач или учесник у заједничкој понуди), 
Напомена: у случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:19/2017 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац доделио Извођачу, уговор о санацији 
ситема за грејање- Партија 4. Ремонт шинског колосека 
Понуда представља саставни део уговора. 
 

Члан 2. 
Предмет Уговора су радови на ремонту шинског колосека у котларници наручиоца. 
- Укупна цена без ПДВ____________ дин. 
- Укупна цена са ПДВ_____________дин. 
Спецификација радова са јединичним ценама са и без ПДВ садржана је у понуди 
извођача и представња саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
     Уговорена цена  по јединици мере је фиксна у току трајања уговора. Цена обухвата 
све радове и материјал ,трошкове превоза ,складиштења , и све друге  зависне 
трошкове наведене у предмеру и предрачуну радова  те наручилац не прихвата 
никаква додатна плаћања по основу  овог уговора. 
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     Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора 
ценаобухвата и трошкове организације градилишта, и све остале трошкове извођача, у 
складу са условима из конкурсне докумнетације. 
 

Члан 4. 
     Наручилац се обавезује да, за изведене  радова из члана 2. овог уговора, 
исплатиИзвођачу средства у укупном износу од ________________ динара са ПДВ, а 
која средства су обезбеђена од стране Министарства здравља РСна следећи начин: 
_____% (не више од 30 %), односно _____________ динара са ПДВ, у виду 
бескаматног аванса, у року од 2 дана од дана преноса средстава од стране 
Министарства здравља на рачун наручиоца. 
Oстатак од _____% :односно _____________ динара са урачунатим ПДВ након 
завршетка радова и извршене примопредаје између наручиоца и извођача радова  и 
преноса средстава од стране Министарства здравља на рачун наручиоца. 
Исплата ће бити извршена на рачун извођача радова, вирмански . 
 

Члан. 5. 
Извођач радова се обавезује, да приликом закључења уговора наручиоцу преда 
средства финасијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и за добро извршење 
посла и то: 
Средство финансијског обезбеђења за повраћај авасног плаћања и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије  
 Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 
– писмо. Меница за повраћај авансног плаћања се издаје  у висини 
плаћеног(уговореног) аванса са ПДВ. Менично овлашћење обавезно мора да 
садржи(поред осталих података)и тачан назив корисника меничног овлашћења 
(наручилац), предмет јавне набавке, број јавне набавке и износ на који се издаје Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је до правдања датог аванса - до завршетка радова.Ниједан износ на 
име авансног плаћања неће бити исплаћен изабраном понуђачу пре пријема менице за 
повраћај авансног плаћања. 
2. Средство финансијског обезбењења  за добро извршење посла  
ито бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. 
 Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 
– писмо. Менично овлашћење обавезно мора да садржи(поред осталих података)и 
тачан назив корисника меничног овлашћења (наручилац), предмет јавне набавке, број 
јавне набавке и износ на који се издаје. Меница за добро извршење посла издаје се у 
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана 
дужи истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе , важност менице се мора продужити. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани 
понуђач не изврши радове квалитно у складу са понудом и важећим стандардима за 
ову врсту радова. 
 
Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова наручиоцу преда: 

Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. . Меница мора бити оверена печатом и потписана од 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 

бр.19/2017, јавна набавка радова на санацији система за грејање, 

наручиоца Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања 

 51/ 65 

 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 
и оверено менично овлашћење – писмо. Менично овлашћење обавезно мора да 
садржи(поред осталих података)и тачан назив корисника меничног овлашћења 
(наручилац), предмет јавне набавке, број јавне набавке и износ на који се издаје за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница  за отклањање грешака у гарантном року се издаје 
у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-aРок важења менице  мора 
бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за 
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 
обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета 
уговора у гарантном року. 

 
Члан 6. 

Рок за извођење радова који су предмет овог угоовра је ___________ дана од дана 
увођења Ивођача у посао. 
 
     Рок за почетак извођења радова је 24 часа од дана увођења Извођача у посао. 
Извођч ће бити уведен у посао након писаног позива наручиоца. 
     Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
     У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебненакнаде. 
     Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 7. 
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају: 

- природне непогоде (пожар, поплава, земљотрес)  
- мере предвиђене актима надлежних државних органа 
- других разлога и околности које се нису могле предвидвети и нису настале 

кривицом уговорних страна 
Ивођач радова мора доказати постојање наведених разлога.  

     Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора 
постигну писмени споразум. 

Члан 8. 
 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене 
вредности  са ПДВ-ом за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може 
бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова са ПДВ. 
 Наплату уговорне казне Наручилацће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као 
и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа 
уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и 
разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора 
да докаже. 

Члан 9. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 

важећим прописима, техничким  и овим уговором, ида радове преда наручиоцу 
 Извођач се обавезује : 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача 
радова.  
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима 
за ту врсту посла и у уговореном року.  
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- да обезбеди довољну радну снагу  и благовремену испоруку уговореног материјала и 
опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне 
накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова 
до предаје радова Наручиоцу; 
-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, 
који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца  и да у том циљу, 
у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или 
поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјалаили убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове. 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи 
у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.  
 

Члан 10. 
     Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 
одређен овим уговором  и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене 
радове . 
. 
     Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 
обрачун са Извођачем радова. 

Члан 11. 
Гарантни рок за изведене радове износи 60 месеци од дана примопредаје 

радова. 
Члан 12. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опрему, а који нису настали неправилном употребом, 
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

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

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, 
Наручиоца има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

Члан 13. 
 За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има 
сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.           .  
 Извођач је дужан да уграђује материјал који по квалитету одговара за ту врсту 
радова а чије су карактеристике наведене у конкурсној документацији.Он је одговоран 
уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
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Члан14. 
 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 
и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као 
да их је сам извео. 

Члан 15. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено 
обавести  Наручиоца.На вишкове и мањкове радове примењваће се одредбе Посебних 
узанси о грађењу. 
 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и 
писмено обавести Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за 
исте .Тек након добијања писмене сагласности  Наручиоца, извођач може приступити 
извођењу ових радова.  

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова 
и додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера 
радова- усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ 2017. за које се утврди 
постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка и додатних 
(непредвиђених) радова до 10% количине у односу на укупне радове неће утицати на 
продужетак рока завршетка радова.  

.Члан16. 
 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 
Наручиоца . 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од 
завршетка радова. 
 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,  
Извођача. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

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

Члан 17. 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно  и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.   
 Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности 
изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и 
Извођача . 

 
Члан 18. 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
- ако Извођач приликом закључења уговора не достави тражена средства 

финасијског обезбеђења  у ком случају Наручилац има право на активирање 
менице за озбиљност понуде. 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 8 календарских дана, а о 
узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу 
са уговором и достављеном понудом или из неоправданих разлога прекине са 
извођењем радова;  

 
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 

посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама наручиоца. 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
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Члан  19. 

У случају једностраног раскида уговора од стране Извршиоца посла која је 
настала без кривице наручиоца посла и уколико је наручилац извршавао своје 
уговороне обавезе, Наручилацима право да за радове који су предмет овог уговора 
ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у 
наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику 
између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те 
радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да 
садржи основ за раскид уговора.  

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, да Наручиоцупреда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна 
страна која је одговорна за раскид уговор. 

 
Члан 20. 

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

Члан 21. 
Прилози и саставни делови овог уговора су: 

-   конкурсна документација за јавну набавку број 19/2017. 
-   понуда Извођача бр. ________ од __________2017. године 
 

Члан 22. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, спор ће решити Привредни суд у Зајечару. 
 

Члан 23. 
 Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 
 

Члан 24. 
 Овај уговор је сачињен у шест једнакихпримерака, по три за сваку уговорну 
страну. 

 
УГ О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 

 
 за Наручиоца:  за Извођача: 
    
________________________________________ М.П._______________________
   Др. Михајло Јовановић,вд.директор                                           (Име и презиме)  
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ 
Сокобања са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на санацији система 
за грејање – ЈН бр.19/2017.- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 17.10.2017. до 11,00 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац врста, техничке карактеристике(спецификације), квалитет, 

количина и опис радова и материјала  , и образац структуре цена 
(Образац 2); за партију за коју се понуда подноси 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних  услова за 

учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном 
документацијом (Образац 6)-уколико се понуда подноси са 
подизвођачем 

7) Доказе о испуњености додатних услова који су тражени конкурсном 
документацијом (потврда за референце на обрасцу који је саставни 
део конкурсне документације-прилог 1. са пратећим уговором или 
фактуром-фотокопија( за партије 1,2 и 3), фотокопије М образаца и 
уговора о раду или уговора о делу или уговора о повременим и 
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привременим пословима за тражени број радника по партијама и 
фотокопија атеста за вариоца за партију 1.) 

8) Средство финасисјког обезбеђења за озбиљност понуде (меницу) 
са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа, са 
карактеристикама наведеним у конкурсној документацији. 

9)Попуњен, потписан и оверен модел уговора; 
 

УКОЛИКО ПОНУДА НЕ САДРЖИ НЕКИ ОД НАПРЕД НАВЕДЕНИХ 
ЕЛЕМЕНАТА ИЛИ ИСТИ  НЕ САДРЖЕ ПОДАТКЕ  ТРАЖЕНЕ 
КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ , НАРУЧИЛАЦ ИМА ПРАВО ДА 
ТАКВУ ПОНУДУ ОДБИЈЕ КАО НЕПРИХВАТЉИВУ. 

   
 

3. ПАРТИЈЕ 
 

 
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора 

да обухвати најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора 

бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

- Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 

више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, 

односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Специјална 
болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, насеље Озрен бб, Сокобања   са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова на санацији система за грејање –   
ЈН бр.19/2017.- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова на санацији система за грејање –   
ЈН бр.19/2017.- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова на санацији система за грејање  –   
ЈН бр.19/2017.- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на санацији система за 
грејање- ЈН бр.19/2017. - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  
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 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок и начин плаћања: за партије 1.и 4. 
Понуђач може захтевати наjвише 30 % од вредности уговора са ПДВ-ом 
авансно плаћање а плаћање преосталог износа ће бити извршено након 
завршетка радова и испостављања рачуна од стране извођача а по преносу 
средстава Министарства здравља на рачун наручиоца . 
Рок и начин плаћања: за партију 2.и 3. 
- није дозвољено тражење аванса. 
Плаћање  ће бити извршено након завршетка радова и испостављања рачуна 
од стране извођача а по преносу средстава Министарства здравља на рачун 
наручиоца. 

 
Уплата средстава на рачун понуђача биће извршена по преносу истих од стане 
Министарства здравља на рачун  наручиоца. Уколико из неког разлога средства 
не буду пренета од стране Министарства здравља на рачун наручиоца, 
обуставиће се овај поступак јавне набавке а уколико је уговор закључен исти 
може бити једнострано  раскинути од стане наручиоца из разлога недостатка 
средстава за реализацију уговора. 
 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
За партију 1,2 и 3 
Гаранција за изведене радове износи 12 месеци. 
За партију 4 
Гаранција за изведене радове износи 60 месеци 
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 9.3. Захтев у погледу рока  извођења радова) 
Рок извођења радова по патијама: 
-за партију 1 . Радови на котловина рок извођења радова не може бити дужи од 
15 дана 
-за партију 2. Радови на пароводу рок извођења радова не може бити дужи од 
10 дана 
-за партију 3. Ремонт пумпи за грејање рок извођења радова не може бити дужи 
од 7 дана  
-за партију 4. Ремонт шинског колосека рок извођења радова не може бити 
дужи од 7 дана 
 
Почетак рока се рачуна од дана увођења у посао. Сматра се да је изабрани 
понуђач уведен у посао даном доставе писаног позива за почетак радова. 
 
Место  извођења радова  – на адресу наручиоца:Насеље Озрен бб, Сокобања 
 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
 

9.5. Други захтеви  
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 

1) У цену су урачунати радови са уградњом потребног материјала 
наведеног у обрасцу " техничке карактеристике(спецификације), 
квалитет, количина и опис радова и материјала  , и образац структуре 
цена (Образац 2);  превоз радника и материјала до седишта наручиоца 
и сви остали зависни трошкови око извођења радова , као и трошкови 
добијања извештаја  акредитованих лабораторија и других правних 
лица.Наручилац не сноси никакве додатне трошкове осим износа 
наведеног у обрсцу понуде и обрасцу структуре цена. 

Јединична цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора. У 
случају појаве мањкова и вишкова радова примењиваће се одредбе посебних 
узанси о грађењу. 
. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је  дужан да у понуди  достави:(за све партије) 

 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда 
[средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје 
најмање колико и важење понуде].  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач 
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 
своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не 
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

Напомена:  
Обзиром да је јавна набавка обликована по партијама ако  се 
понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи 
једну меницу за озбиљност понуде за све партије. 

 
II Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора 
достави:(за партију 1. и партију 4.) 
1.Средство финансијског обезбеђења за повраћај авасног плаћања и то 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије  
 Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо. Меница за повраћај авансног плаћања се издаје  у висини 
плаћеног(уговореног) аванса са ПДВ. Менично овлашћење обавезно мора да 
садржи(поред осталих података)и тачан назив корисника меничног овлашћења 
(наручилац), предмет јавне набавке, број јавне набавке и износ на који се издаје 
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Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. Рок важења менице је до правдања датог аванса - до завршетка 
радова.Ниједан износ на име авансног плаћања неће бити исплаћен изабраном 
понуђачу пре пријема менице за повраћај авансног плаћања. 
Напомена: ово средство финасијског обезбеђења достављају изабрани 
понуђачи за партију 1 и 4 уколико су тражили авансно плаћање. 
 
2. Средство финансијског обезбењења  за добро извршење посла (за све 
партије) 
и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница 
и овлашћења Народне банке Србије. 
 Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо. Менично овлашћење обавезно мора да садржи(поред 
осталих података)и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручилац), 

предмет јавне набавке, број јавне набавке и износ на који се издаје. Меница за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи истека рока за коначно извршење 
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе , важност менице се мора продужити. Наручилац ће уновчити меницу 
за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не изврши радове 
предвиђене уговором у уговореном року и на начин предвиђен уговором. 
III.Изабрани  понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова 
достави (за све партије) 

3.Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то   
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. . Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Менично 
овлашћење обавезно мора да садржи(поред осталих података)и тачан 
назив корисника меничног овлашћења (наручилац), предмет јавне набавке, 
број јавне набавке и износ на који се издаје за отклањање грешака у 
гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Меница  за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 
5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a Рок важења менице  мора 
бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за 
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не 
изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року. 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail: danijela.ozren@gmail.com или факсом 
на број: 018/830-337 тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу 
и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр.19/2017.”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: danijela.ozren@gmail.com , факсом на број 018/830-337 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
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 три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту 
права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 

бр.19/2017, јавна набавка радова на санацији система за грејање, 

наручиоца Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања 

 64/ 65 

 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП;Специјачлна болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања 

; јавна набавка ЈН 19/2017;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 


