
1  

 

                                                                                                                                                                                      

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  

Сектор за материјално-финансијске послове 

06 Број 404-ЈН-267/15-03 

08. октобар 2015. године 

Б е о г р а д 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА,  

 

Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, 

за потребе Министарства унутрашњих послова 

 

ЈН број 267/15 

 

 

 

 

 

 

 

Број јавне набавке: 267/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Београд, октобар 2015. године 

 



2  

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015, 

68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС", број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 06 број 404-ЈН-267/15-01 од 

30.09.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 06 број 404-ЈН-267/15-02 од 

30.09.2015. године, припремљена је: 
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у поступку јавне набавке мале вредности радова: 

Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на 

територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства унутрашњих 

послова 

ЈН број 267/15 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: Министарство унутрашњих послова, 

    Адреса: Београд, Кнеза Милоша 103. 

ПИБ: 100184116 

Матични број: 07008104 

Интернет страница Наручиоца: www.mup.gov.rs 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са        

Законом. 

3. Предмет јавне набавке 

    Предмет јавне набавке број 267/15 су радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, за 

потребе Министарства унутрашњих послова, за потребе Наручиоца. 

 

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на         

интернет страници Наручиоца:  www.mup.gov.rs  

4. Циљ поступка 

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

5. Резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

6. Електронска лицитација 

    Не спроводи се електронска лицитација. 

7. Контакт (лице или служба) 

- Одељење за послове јавних набавки, телефон: 011/306-2000, локал 400-85. 

  е-mail: marko.stambolija@mup.gov.rs 

8. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели Уговора:  

Одлуку о додели Уговора, Наручилац ће донети у року од 8 (осам) дана од дана јавног отварања 

понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке број 267/15 су радови: Сезонски сервис опреме котларница и 

топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 

Полицијских управа. 

 

    Техничка спецификација дефинисанa je у поглављу III конкурсне документације. 

 

 Назив и ознака из општег речника набавки:  

 

45453000 – ремонтни и санациони радови; 

 

2. Предметна јавна набавка обликована је у 18. партија: 

 

- Партија 1: ПУ за град Београд, 

- Партија 2: ПУ Ниш, 

- Партија 3: ПУ Крагујевац, 

- Партија 4: ПУ Сремска Митровица, 

- Партија 5: ПУ Сомбор, 

- Партија 6: ПУ Шабац, 

- Партија 7: ПУ Краљево, 

- Партија 8: ПУ Панчево, 

- Партија 9: ПУ Чачак, 

- Партија 10: ПУ Нови Сад, 

- Партија 11: ПУ Јагодина, 

- Партија 12: ПУ Пожаревац, 

- Партија 13: ПУ Зајечар, 

- Партија 14: ПУ Лесковац, 

- Партија 15: ПУ Нови Пазар, 

- Партија 16: ПУ Пирот, 

- Партија 17: ПУ Прокупље и 

- Партија 18 : ПУ Врање. 
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III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА; 

МЕСТО ИСПОРУКЕ; ГАРАНТНИ РОК; 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 267/15 

 

ПАРТИЈА 1. – ПУ за град Београд 

 

 Локација Енергент 
Број 

котлова 

Капацитет 

котла 

Потребни 

радови 

1. 

Управна зграда ПУ за 

град Београд,                                 

ул. Булевар деспота 

Стефана бр. 107 

мазут 2 

Q=1,28 

MW 

Q=1,28 

MW 

редовни сервис 

2. 

ПС Палилула,                          

ул. Мије Ковачевића бр. 

15 

лако лож уље 2 

Q=1,744 

MW 

Q=1,744 

MW 

редовни сервис 

3. 

СПИ за ауто пут и 

прилазне путеве,                                  

Ауто пут ка Нишу б.б. 

лако лож уље 2 
Q=100 КW 

Q=100 КW 
редовни сервис 

4. 
ПС Земун,                              

ул. Омладински трг бр.2 
лако лож уље 2 

Q=975 КW 

Q=433 КW 
редовни сервис 

5. 

ПС Вождовац,                        

ул. Стевана 

Првовенчаног бр.1 

лако лож уље 1 Q=600 КW редовни сервис 

6. 
ПО Калуђерица,                  

ул.Краља Петра бр.7 
лако лож уље 1 

Q=103,2 

КW 
редовни сервис 

7. 
ПС Гроцка,                              

ул. Хајдук Вељкова б.б 
лако лож уље 1 Q=185 КW редовни сервис 

8. 
ПО Сурчин,                            

ул. Војвођанска бр.96 
лако лож уље 1 Q=50 КW редовни сервис 
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9. 

ПС Барајево,                           

ул. Миодрага Вуковоћа 

2 

лако лож уље 1 Q=150 КW редовни сервис 

10. 
ПО Раља,                               

ул. Шумадијска бр.8 
електрокотао 1 Q=24 КW редовни сервис 

11. 

Управна зграда ПУ за 

град Београд,                                  

ул. Булевар деспота 

Стефана бр. 107 

електрокотао 3 

Q=180 КW       

Q=36 КW        

Q=36 КW 

редовни сервис 

12. 

ПИ Борча,                        

ул.Ивана Милутиновића 

12д 

електрокотао 2 
Q=36 КW        

Q=36 КW 
редовни сервис 

13. 
ПИ Бели поток,                      

ул. Авалска бб 
електрокотао 2 

Q=36 КW        

Q=36 КW 
редовни сервис 

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ за град Београд. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 2. – ПУ Ниш 

 

 

  Локација Енергент 

Број 

котлова 

Капацитет 

котла 

Потребни 

радови 

1. 
Управна зграда ПУ Ниш 

Наде Томић бр 14 Ниш 
Лож уље 1 350 КW 

 

Сервисирање   

горионика 

 

2. 

Зграда ватрогасног дома 

и одељење саобраћајне 

полиције  

Војводе Мишића бр 56 

Ниш 

лож уље 1  

Поправка 

експазионог 

суда 

3. 

Зграда полицијске 

станице у Дољевцу 

Главна улица бб 

Дољевац 

 

 лож уље 1  

Поправка 

резервне 

циркулационе 

пумпе и 

муљне пумпе 

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Ниш. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 

 

 

 

 

 



8  

 

ПАРТИЈА 3. – ПУ Крагујевац 

 

 

I ПС Аранђеловац 

  

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 2 – енергент гас, ел. енергија 1: 120 kW                      2: 170 kW 

  

1 Преглед  горионика 

2 Штеловање горионика 

3 Штеловање издувних гасова 

4 Чишћење котла 

5 Преглед комплетне инсталације  котла 

  

II ПС Рача 

  

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 2 – енергент ел. енергија 24 kW                       

  

1 Замена грејача 

2 Замена комплетне инсталације 

3 Комплетан сервис 

  

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Крагујевац. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 4. – ПУ Сремска Митровица 

 

 

I - Полицијска станица Инђија 1 котао 200 КW енергент гас 

 

РБ ПОТРЕБНИ РАДОВИ                                                       

1 Чишћење гасног котла са димне стране       

2 Компл. сервис гасног горионика и подешавање 

3 Атест сагоревања и атест детектора гаса 

4 Провера гасне инсталације на цурење 

5 Провера исправности сигурносне арматуре и баждарење достава атеста 

6 Провера рада експазионог суда 

7 Провера комплетне инсталације на цурење (цевовод,радијатори,вентили, славине) 

8 Допуна инсталације омекшалом водом и постављање на потребан притисак 

9 Топла проба система и пуштање у рад 

10 Провера гасне инсталације на цурење 

 

 

II - Полицијска станица  Стара Пазова 1 котао 350  КW енергент гас 

 

РБ ПОТРЕБНИ РАДОВИ                                                       

1 Чишћење гасног котла са димне стране       

2 Компл. сервис гасног горионика и подешавање 

3 Атест сагоревања и атест детектора гаса 

4 Провера гасне инсталације на цурење 

5 Провера исправности сигурносне арматуре и баждарење, достава атеста 

6 Провера рада експазионог суда 

7 Провера комплетне инсталације на цурење  (цевовод,радијатори,вентили, славине) 

8 Допуна инсталације омекшалом водом и постављање на потребан притисак 

9  Топла проба система и пуштање у рад 

10  Провера гасне инсталације на цурење 

 

 

III - Полицијска испостава  Нова  Пазова 1 котао 32  КW енергент гас 

 

РБ ПОТРЕБНИ РАДОВИ                                                       

1 Чишћење гасног котла са димне стране       

2 Компл. сервис гасног горионика и подешавање 

3 Атест сагоревања и атест детектора гаса 

4 Провера гасне инсталације на цурење 

5 Провера исправности сигурносне арматуре и баждарење, достава атеста 

6 Провера рада експазионог суда 

7 Провера комплетне инсталације на цурење  (цевовод,радијатори,вентили, славине) 

8 Допуна инсталације омекшалом водом и постављање на потребан притисак 

9  Топла проба система и пуштање у рад 

10  Провера гасне инсталације на цурење 

 

 

IV - Полицијска испостава  у Бешкој 1 котао 32  КW енергент гас 

 

РБ ПОТРЕБНИ РАДОВИ                                                       

1 Чишћење гасног котла са димне стране       

2 Компл. сервис гасног горионика и подешавање 

3 Атест сагоревања и атест детектора гаса 
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4 Провера гасне инсталације на цурење 

5 Провера исправности сигурносне арматуре и баждарење, достава атеста 

6 Провера рада експазионог суда 

7 Провера комплетне инсталације на цурење  (цевовод,радијатори,вентили, славине) 

8 Допуна инсталације омекшалом водом и постављање на потребан притисак 

9  Топла проба система и пуштање у рад 

10  Провера гасне инсталације на цурење 

 

 

V - Полицијска испостава  у Старим Бановцима 2 котла 32  КW енергент гас 

 

РБ ПОТРЕБНИ РАДОВИ                                                       

1 Комлетан сервис две гасне пећи 

2 Провера гасне инсталације на цурење 

3 Атест сагоревања и атест детектора гаса 

 

 

VI - Полицијска станица Рума 1 котао 850 КW енергент лож уље 

 

РБ ПОТРЕБНИ РАДОВИ                                                       

1 Чишћење  котла са димне стране       

2 Компл. сервис  горионика на течно гориво  и подешавање 

3 Провера рада циркулационе пумпе за топлу воду –посебно смер обртаја 

4 Провера  инсталације за гориво рад пумпе стање цевовода и чишћење филтера  

5 

Провера исправности сигурносне арматуре и баждарење,достава атеста сигурносног 

вентила 

6 Провера рада експазионог суда 

7 Провера комплетне инсталације на цурење (цевовод,радијатори,вентили, славине) 

8  Допуна инсталације омекшалом водом и постављање на потребан притисак 

9  Топла проба система и пуштање у рад 

 

 

VII - Полицијска станица Пећинци 

 

1 Провера радијатора, вентила и паковања 

 

 

VIII - Полицијска станица Шид 

 

 1                     Провера радијатора, вентила и паковања 

  

 

IX - Полицијска станица Ириг 1 котао 200 КW енергент лож уље 

 

РБ ПОТРЕБНИ РАДОВИ                                                       

1 Чишћење  котла са димне стране       

2 Компл. сервис  горионика на течно гориво  и подешавање 

3 Провера рада циркулационе пумпе за топлу воду –посебно смер обртаја 

4 Провера  инсталације за гориво рад пумпе стање цевовода и чишћење филтера  

5 Провера исправности сигурносне арматуре и баждарење,достава атеста сигурносног вентила 

6 Провера рада експазионог суда 

7 Провера комплетне инсталације на цурење (цевовод,радијатори,вентили, славине) 

8  Допуна инсталације омекшалом водом и постављање на потребан притисак 

9  Топла проба система и пуштање у рад 
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X - Полицијска управа Сремска Митровица  котао 300 КW енергент лож уље 

 

РБ ПОТРЕБНИ РАДОВИ                                                       

1 Чишћење  котла са димне стране       

2 Компл. сервис  горионика на течно гориво  и подешавање 

3 Провера рада циркулационе пумпе за топлу воду –посебно смер обртаја 

4 Провера  инсталације за гориво рад пумпе стање цевовода и чишћење филтера  

5 Провера исправности сигурносне арматуре и баждарење,достава атеста сигурносног вентила 

6 Провера рада експазионог суда 

7 Провера комплетне инсталације на цурење (цевовод,радијатори,вентили, славине) 

8  Допуна инсталације омекшалом водом и постављање на потребан притисак 

9  Топла проба система и пуштање у рад 

  

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Сремска Митровица. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 5. – ПУ Сомбор 

 

 

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Сомбор. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 

 

 

 

 

 

РБ ЛОКАЦИЈА ЕNERGENT БР КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ ПОТРЕБНИ РАДОВИ  

1 ПУ Сомбор Лож уље 1 465 KW 

сервисирање уљних 

горионика  

2 ПС Апатин 

Лож уље 

1 175 KW 

сервисирање уљних 

горионика  

3 ПО Бездан 

Лож уље 

1 116 KW 

сервисирање уљних 

горионика  

4 ПО Кљаићево 

Лож уље 

1 50 KW 

сервисирање уљних 

горионика  

5 ПО Станишић Чврсто гориво 1 32 KW 

сервисирање уљних 

горионика  

6 ПС Оджаци 

Лож уље 

2 200 KW 

сервисирање уљних 

горионика  

7 СГП Бездан 

Лож уље 

1 80KW 

сервисирање уљних 

горионика  

8 СГП Бачки Брег Чврсто гориво 1 60 KW 

сервисирање уљних 

горионика  
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ПАРТИЈА 6. – ПУ Шабац 

 

 

РБ ЛОКАЦИЈА ЕНЕРГЕНТ 

БР 

КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ 

    

     ПОТРЕБНИ РАДОВИ 

1 

ПС Шабац Савска бб 

Шабац 

Лож уље 2 2 x 300 Kw Сервис горионика 

2 

ПС Богатић Чврсто гориво 1 300 KW Замена резервне 

циркулационе пумпе 

3 
ПС Владимирци Лож уље 1 120 Kw Сервис горионика 

4 ПС Љубовија Лож уље 1 200 Kw Сервис 

горионика,чишћење 

котла, заштита уљног 

вода од смрзавања 

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Шабац. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 7. – ПУ Краљево 

 

I ПУ КРАЉЕВО, УЛ. ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 3 

  

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 – енергент лож уље 1050 KW 

  

1 Баждарење калориметра у подстаници за систем централног грејања DN 65 PN 25 (1 kom) i DN 20 PN 

16 (1kom) са демонтажом и монтажом 

2 Испорука и уградња панелног радијатора 22-600x 1000 мм ( 1 ком)са преправком веза за канцеларију 

бр 4 у приземљу објекта 

3 Испорука и уградња панелног радијатора 22-900x 500 мм ( 1 ком)у комплету са радијаторским 

вентилом и навијком са преправком веза за кабину у мокром чвору на 1 спрату објекта  

4 Пражњење и пуњење инсталације пре и након изведених радова са хидрауличком и функционалном 

пробом 

 

  

II ПС ВРЊАЧКА БАЊА  УЛ БЕОГРАДСКА ББ 

  

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 – енергент лож уље 250 KW 

  

1 Пражњење и пуњење инсталације пре и након изведених радова са хидрауличком и функционалном 

пробом 

2 Демонтажа и монтажа два вентила сигурности са тегом DN32    изнад котла и изнад експазионе посуде 

и њихово баждарење  

3 Сервисирање горионика на котлу  Weishaupt WL30Z-C замена улошка филтера горива,замена дизни 

горионика,чишћење електроде за паљење,чишћење филтера на пумпи за довод горива, 

штеловање,подешавање сагоревања и издавање извештаја емисије сагоревања. 

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Краљево. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца. 

 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 

 

 



15  

 

ПАРТИЈА 8. – ПУ Панчево 

 

 

I ОБЈЕКАТ ПУ ПАНЧЕВО 

  

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 – енергент гас 800 kW 

  

1 Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је 

производ ''МIP TIMO'' Ћуприја, тип TV 800, номиналне снаге 800 kW, рад. медијум вода 90/70°С, 

погонско гориво је природни гас. 

2 Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о 

испитивању, следећих карактеристика : 

3 DN 25          са тегом 

4 DN 25          са опругом 

5 DN 65          са тегом 

6 Преглед гасне рампе на пропустљивост, са чишћењем елемената рампе, и издавањем Извештаја о 

испитивању гасне рампе на непропусност, за сваки котао. 

7 Контрола исправности и калибрација стационарног уређаја за детекцију гаса, производ 

''GASALARM'' tip GAL-11, са издавањем сертификата од стране овлашћене фирме. 

8 Преглед, и по потреби чишћење, димњака од цигле, дим. 1 х 1 м,                                                                                                                                   

висине 15 м, комплет са две прикључне димњаче Ø300,                                                                                                                                                                          

и издавањем Извештаја о прегледу димњака. 

9 Преглед и редован сервис гасних горионика, производ ''CUENOD'' Француска, tip PCS-185, 

урегулисавање процеса сагоревања, са издавањем Извештаја о контроли процеса сагоревања за 

сваки котао. 

10 Замена  вентила на ходнику код котларнице - шибер 5/4 " 

11 Замена  вентила у фискултурној сали  - шибер 5/4 " 

  

II ОБЈЕКАТ ПУ ПАНЧЕВО У УЛИЦИ ЈОВЕ МАКСИНА БР.41А 

  

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 – енергент гас 930 kW 

  

1 Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је 

производ ''TAM STADLER'' тип ZV 850, номиналне снаге 930 kW, радни медијум вода 90/70°С, 

погонско гориво је природни гас. 

2 Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о 

испитивању, следећих карактеристика : 

3 DN 50                  са тегом 

4 Преглед гасне рампе на пропустљивост, са чишћењем елемената рампе, и издавањем Извештаја о 

испитивању гасне рампе на непропусност. 

5 Преглед и контрола мерно регулационе опреме (MRO) котла. 

6 Контрола исправности и калибрација стационарног уређаја за детекцију гаса, производ 

''GASALARM'' tip GAL-11, са издавањем сертификата од стране овлашћене фирме. 

7 Преглед, и по потреби чишћење, димњака од цигле, дим. 1 х 1 м, висине 15 м, комплет са 

прикључном димњачом Ø300, и издавањем Извештаја о прегледу димњака. 

8 Преглед и редован сервис гасног горионика, производ ''LIBELA'' Цеље, тип P-60 II, урегулисавање 

процеса сагоревања, са издавањем Извештаја о контроли процеса сагоревања.  

9 Извршити замену озрачног вентила на радијатору у великој сали у поткровљу  

10 Извршити набавку и уградњу термометра на котлу  

  

III ОБЈЕКАТ ПИ ЈУГ У УЛИЦИ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.96, ПАНЧЕВО 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 2 – енергент гас 1250 kW 
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1 Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је 

производ ''TAM STADLER'' тип ZV 1250, номиналне снаге 1250 kW, радни медијум вода 90/70°С, 

погонско гориво је природни гас. 

2 Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о 

испитивању, следећих карактеристика : 

3 DN 65                  са тегом 

4 Преглед гасне рампе на пропустљивост, са чишћењем елемената рампе, и издавањем Извештаја о 

испитивању гасне рампе и гасне рампе горионика на непропусност. 

5 Преглед и контрола мерно регулационе опреме (MRO) котла. 

6 Контрола исправности и калибрација стационарног уређаја за детекцију гаса, производ 

''GASALARM'' тип GAL-11, са издавањем сертификата од стране овлашћене фирме. 

7 Преглед, и по потреби чишћење, димњака од цигле, дим. 1 х 1 м, висине 15 м, комплет са две 

прикључне димњаче Ø400, и издавањем Извештаја о прегледу димњака. 

8 Преглед и редован сервис гасних горионика, урегулисавање процеса сагоревања, са издавањем 

Извештаја о контроли процеса сагоревања. 

9 'BENTONE'' tip TG 190 (2) 

10 'LIBELA'' Цеље, тип P-60 II 

11 Утврдити исправност експанзионих посуда - флексона 

12 Утврдити исправност горионика на ктлу 1 

  

IV ОБЈЕКАТ ПС АЛИБУНАР ТРГ СЛОБОДЕ БР.12 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 – енергент гас 350 kW 

1 Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је 

производ ''GRЕJAЊE'' Загреб, модел ROBBY тип R300, номиналне снаге 350 kW, радни медијум 

вода 90/70°С, погонско гориво је природни гас. 

2 Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о 

испитивању, следећих карактеристика : 

3 DN 65        са тегом  

4 Преглед гасне рампе на пропустљивост, са чишћењем елемената рампе, и издавањем Извештаја о 

испитивању гасне рампе и гасне рампе горионика на непропусност. 

5 Преглед и контрола мерно регулационе опреме (MRO) котла. 

6 Контрола исправности и калибрација стационарног уређаја за детекцију гаса, производ 

''GASALARM'' тип GAL-11, са издавањем сертификата од стране овлашћене фирме. 

7 Преглед димњака, и по потреби чишћење, комплет са прикључном димњачом , и издавањем 

Извештаја о прегледу димњака. 

8 Преглед и редован сервис гасних горионика, производ ''LIBELA'' Цеље, тип P-25 II, урегулисавање 

процеса сагоревања, са издавањем Извештаја о контроли процеса сагоревања. 

  

V ОБЈЕКАТ ПС БЕЛА ЦРКВА- ТРГ РУСКИХ КАДЕТА БР.1 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 – енергент лож уље 250 kW 

1 Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је 

производ ''Подвис'' Књажевац, тип GP 250, номиналне снаге 250 kW, р.м. вода 90/70°С, погонско 

гориво је лако лож уље. 

2 Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о 

испитивању, следећих карактеристика : 

3 DN 50               са тегом 

4 DN 20               са тегом 

5 Преглед и контрола аутоматике котла, трокраког електромоторног вентила и електронског 

регулатора температуре, производ ''Auter'' тип AMR 202 RG. 

6 Чишћење димњака, комплет са прикључном димњачом Ø200, и издавањем Извештаја о прегледу 

димњака. 

7 Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ ''Weishaupt'' Monarch  L2Z, 

чишћење филтера горива, урегулисавање процеса сагоревања, са издавањем Извештаја о контроли 
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процеса сагоревања. 

  

VI ОБЈЕКАТ ПС ОПОВО 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 – енергент лож уље 100 kW 

1 Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је 

производ '' МЕТАЛ'' Прешево,  тип   KUM 100, номиналне снаге  100 kW, радни медијум вода 

90/70°С, погонско гориво је лако лож уље. 

2 Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о 

испитивању, следећих карактеристика : 

3 DN 50    са тегом 

4 Чишћење димњака, комплет са прикључном димњачом , и издавањем Извештаја о прегледу 

димњака. 

5 Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ '' BENTONE'' тип 8.20 , чишћење 

филтера горива, урегулисавање процеса сагоревања, са издавањем Извештаја о контроли процеса 

сагоревања. 

  

VII ОБЈЕКАТ СТАНИЦЕ ЗА ОБДГ ПЛАНДИШТЕ-ВУКА КАРАЏИЋА 51А 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 2 – енергент гас 50 kW 

1 Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је 

производ ''BORIS KIDRIČ''  тип         , номиналне снаге 50 kW, радни медијум вода 90/70°С, 

погонско гориво је ГАС, и све везано за гасни прикључак. 

2 Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о 

испитивању, следећих карактеристика : 

3 DN 25     са тегом 

4 Чишћење димњака, комплет са прикључном димњачом , и издавањем Извештаја о прегледу 

димњака. 

5 Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ ''Вентилатор'' Загреб, 35-90kW, 

чишћење филтера горива, урегулисавање процеса сагоревања, са издавањем Извештаја о контроли 

процеса сагоревања. 

  

VIII ОБЈЕКАТ СГП ВАТИН 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 – енергент лож уље 250 kW 

1 Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је 

производ ''GRIJANJE'' Загреб, модел ROBBY тип R200, номиналне снаге 250 kW, радни медијум 

вода 90/70°С, погонско гориво је лако лож уље. 

2 Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о 

испитивању, следећих карактеристика : 

3 DN 25                  са тегом 

4 Чишћење димњака, комплет са прикључном димњачом , и издавањем Извештаја о прегледу 

димњака. 

5 Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ ''Baltur''  154-308 kW, чишћење 

филтера горива, урегулисавање процеса сагоревања, са издавањем Извештаја о контроли процеса 

сагоревања. 

6 Преглед и дефектажа остале опреме и инсталација у котларници, са санацијом и отклањањем 

мањих неисправности и недостатака. У случају потребе за отклањањем већих неисправности 

достаља се накнадна понуда. 

  

IX ОБЈЕКАТ СГП КАЛУЂЕРОВО 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 – енергент лож уље 30 kW 

1 Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је 

производ ''Starklima'' тип 30, номиналне снаге 30 kW, радни медијум вода 90/70°С, погонско гориво 
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је лако лож уље. 

2 Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о 

испитивању, следећих карактеристика : 

3 DN 20                          са тегом 

4 Чишћење димњака, комплет са прикључном димњачом , и издавањем Извештаја о прегледу 

димњака. 

5 Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ ''Starklima''  30-50 kW, чишћење 

филтера горива, урегулисавање процеса сагоревања, са издавањем Извештаја о контроли процеса 

сагоревања. 

6 Преглед и дефектажа остале опреме и инсталација у котларници, са санацијом и отклањањем 

мањих неисправности и недостатака. За отклањање већих неисправности достаља се накнадна 

понуда. 

  

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Панчево. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19  

 

ПАРТИЈА 9. – ПУ Чачак 

 

 

РБ ЛОКАЦИЈА ЕНЕРГЕНТ 

БР 

КОТЛОВА      КАПАЦИТЕТ 

    

     ПОТРЕБНИ РАДОВИ 

1 

Седиште ПУ Чачак 

Чачак, ул. Цара 

Душана бр.3 

мазут / / 
сервис пумпи, тип: GHR 501 

као и замену дотрајалих 

радијаторских и озрачних 

вентила и навијака.  2 

Седиште ПУ Чачак, 

управни послови 

Чачак, ул. Цара 

Душана бр.6 

мазут / / 

3 

ОСП СПИ Чачак 

Чачак, Булевар 

ослобођења бр.3 

/ / / 

Потребна замена дотрајалих 

радијаторских и озрачних 

вентила и навијака 

4 

ПС ЛУЧАНИ Гуча, 

ул.Богдана Капелана 

бр.5 
лож уље 1 120 

потребан је сервис 

горионика, чишћење 

филтера горива, 

урегулисавање процеса 

сагоревања и преглед 

инсталације. 

5 

ПС Ивањица 

Ивањица, ул.Милана 

Михајловића бр.1 
лож уље 1 160 

потребан је сервис 

горионика, чишћење 

филтера горива, 

урегулисавање процеса 

сагоревања и преглед 

инсталација. 

6 

ПВСЈ Ивањица 

Ивањица, 

ул.Милинка Кушића 

бр.189 
лож уље 1 50 

потребан је сервис 

горионика, чишћење 

филтера горива, 

урегулисавање процеса 

сагоревања и преглед 

инсталација. 

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Чачак. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 10. – ПУ Нови Сад 

 

 

 

I ПИ  ФУТОГ  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ГАС,   РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 29 kW 

  

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 

2 Испитивање гасне инсталације на чврстоћу и непропусност уз сачињавање записника о 

испитивању 

3 Преглед исправности гасног котла, што подразумева констатацију исправности или неисправности 

свих делова, уз мерење напона који долази до уређаја, контролу херметичности гасног и воденог 

дела. Поред визуелног прегледа се и пумпа протока, експанзиона посуда, очистити вентилатор и 

комору сагоревања. Измерити све параметре и издати извештај о исправности. 

4 Периодични преглед и сервисирање постојеће инсталације за детекцију присуства гаса од стране 

овлаштене фирме, замена евентулано неисправних елемената ће се посебно уговарати. О 

извршеном прегледу, испитивању и урегулисавању издати неопходну испитно-атестну 

документацију. 

5 Испорука и уградња новог вентила сигурности са опругом   po=3,5bar уместо постојећег 

неисправног 

6 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

7 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

8 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 

водени притисак. 

9   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

  

II ПИ  КЛИСА  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ,   РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=СТРУЈА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 57,5 kW  

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 

2 Комплeтно чишћење постојећих топловодних котлова на нафту са димне стране  

3 По завршеном чишћењу са димне стране и завршеном урегулисавању рада горионика извршити 

конзервацију котлова. Поступак неутрализације вршити у присуству Надзорног органа. 

4 Mеханичко чишћење од стране овлаштене организације, постојећих димњака  и димњача са 

чишћeњем и завршним фарбањем видних делова бојом отпорном на повишене температуре и 

заменом азбестних заптивки на ревизионим отворима. Све комплет уз издавање потребне испитно-

атестне документације. 

5 Периодични ремонт постојећих горионика од стране овлашћене фирме.  

6 Ремонтом обухватити чишћeњe и преглед извршних и управљачких елемената уз отклањање 

уочених недостатака и замену електрода и високонапонских каблова.  

7 Евентуална замена функционалних подсклопова ће се дефинисати дoпунском понудом. 

8 Пo завршеном прегледу и чишћeњu извршити пoдeшaвaњe прoцеса сагoревања сходно анализи 

продуката сагоревања. О свему сачинити и издати потребну испитно-атестну документацију. 

9 Mеханичко чишћење од стране овлаштене организације, постојећих резервоара за нафту. Све 

комплет уз издавање потребне испитно-атестне документације. 

10 Провера инсталације на гориво што подразумева: стање цевовода, чишћење филтера, провера рада 

зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара, уз замену дотрајалих црева за гориво. 

11 Преглед електро котла и електро грејача. Брoj неисправних грejaчa се утврђује на лицу места. 

12 Испорука и уградња нових електро грејача 6KW прикључне димензије 5/4” са претходном 

демонтажом постојећих неисправних. 
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13 Замена прегорелих Жица и каблова на електрокотловима са исецањем и одношењем неисправни и 

утрошком свог потребног помоћног и потрошног материјала 

14 Преглед електо ормана са констатовањем исправности и заменом елемената 

ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧ 6 A  

БИМЕТАЛ 0,63-1,00A 

15 Испорука и уградња новог вентила сигурности са опругом   po=3,5bar уместо постојећег 

неисправног 

16 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

17 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

18 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 

водени притисак. 

19   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

  

III ПС БАЧ  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ,   РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 57,5 kW 

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 

2 Комплeтно чишћење постојећих топловодних котлова на нафту са димне стране  

3 По завршеном чишћењу са димне стране и завршеном урегулисавању рада горионика извршити 

конзервацију котлова. Поступак неутрализације вршити у присуству Надзорног органа. 

4 Mеханичко чишћење од стране овлаштене организације, постојећих димњака  и димњача са 

чишћeњем и завршним фарбањем видних делова бојом отпорном на повишене температуре и 

заменом азбестних заптивки на ревизионим отворима. Све комплет уз издавање потребне испитно-

атестне документације. 

5 Периодични ремонт постојећих горионика од стране овлашћене фирме.  

6 Ремонтом обухватити чишћeњe и преглед извршних и управљачких елемената уз отклањање 

уочених недостатака и замену електрода и високонапонских каблова.  

7 Евентуална замена функционалних подсклопова ће се дефинисати дoпунском понудом. 

8 Пo завршеном прегледу и чишћeњu извршити пoдeшaвaњe прoцеса сагoревања сходно анализи 

продуката сагоревања. О свему сачинити и издати потребну испитно-атестну документацију. 

9 Mеханичко чишћење од стране овлаштене организације, постојећих резервоара за нафту. Све 

комплет уз издавање потребне испитно-атестне документације. 

10 Провера инсталације на гориво што подразумева: стање цевовода, чишћење филтера, провера рада 

зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара, уз замену дотрајалих црева за гориво. 

11 Испорука и уградња новог вентила сигурности са опругом   po=3,5bar уместо неисправног 

12 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

13 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

14 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 

водени притисак. 

15   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

IV ПС БАЧКА ПАЛАНКА  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ/ГАС,   РЕЗЕРВНИ 

ЕНЕРГЕНТ=НЕМА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 350 kW 

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 

2 Комплeтно чишћење постојећих топловодних котлова на нафту/гас са димне стране  

3 По завршеном чишћењу са димне стране и завршеном урегулисавању рада горионика извршити 

конзервацију котлова. Поступак неутрализације вршити у присуству Надзорног органа. 

4 Mеханичко чишћење од стране овлаштене организације, постојећих димњака  и димњача са 
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чишћeњем и завршним фарбањем видних делова бојом отпорном на повишене температуре и 

заменом азбестних заптивки на ревизионим отворима. Све комплет уз издавање потребне испитно-

атестне документације. 

5 Периодични ремонт постојећих горионика од стране овлашћене фирме.  

6 Ремонтом обухватити чишћeњe и преглед извршних и управљачких елемената уз отклањање 

уочених недостатака и замену електрода и високонапонских каблова.  

7 Евентуална замена функционалних подсклопова ће се дефинисати дoпунском понудом. 

8 Пo завршеном прегледу и чишћeњu извршити пoдeшaвaњe прoцеса сагoревања сходно анализи 

продуката сагоревања. О свему сачинити и издати потребну испитно-атестну документацију. 

9 Провера инсталације на гориво што подразумева: стање цевовода, чишћење филтера, провера рада 

зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара. 

10 Периодични преглед и сервисирање постојеће инсталације за детекцију присуства гаса од стране 

овлаштене фирме, замена евентулано неисправних елемената ће се посебно уговарати. О 

извршеном прегледу, испитивању и урегулисавању издати неопходну испитно-атестну 

документацију. 

11 Набавка и уградња механизма за самозатварање врата  

12 Одвајање електро каблова од развода гаса ,демонтажом каблова и додавањем цца 3м кабла и 

разводне кутије 

13 Израда уземљења мерно-регулационе станице и развода гаса 

14 Испорука ЦО2 апарат за гашење пожара 

15 Испорука С-6 апарата за гашење пожара 

16 Дeмонтажа, баждарење од стране овлаштене фирме и пoнoвнa монтажа  постојећих сигурносних 

вентила са тeгoм. Све комплетно са издавањем потребне испитнo-aтeстнe дoкументације. Вентили 

су димензија: 

17 - DN 32, PN 16 

18 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

19 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

20 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 

водени притисак. 

21   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

  

V ПС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ГАС,   РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=СТРУЈА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 2 1: 9,6 - 24 kW                               2: 9,6 - 24 kW 

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 

2 Испитивање гасне инсталације на чврстоћу и непропусност уз сачињавање записника о 

испитивању 

3 Преглед исправности гасног котла, што подразумева констатацију исправности или неисправности 

свих делова, уз мерење напона који долази до уређаја, контролу херметичности гасног и воденог 

дела. Поред визуелног прегледа се и пумпа протока, експанзиона посуда, очистити вентилатор и 

комору сагоревања. Измерити све параметре и издати извештај о исправности. 

4 Периодични преглед и сервисирање постојеће инсталације за детекцију присуства гаса од стране 

овлаштене фирме, замена евентулано неисправних елемената ће се посебно уговарати. О 

извршеном прегледу, испитивању и урегулисавању издати неопходну испитно-атестну 

документацију. 

5 Преглед електро котла и електро грејача. Брoj неисправних грejaчa се утврђује на лицу места и 

посебно уговара.  

6 Испорука и уградња нових електро грејача 6KW прикључне димензије 5/4” са претходном 

демонтажом постојећих неисправних. 

7 Замена прегорелих Жица и каблова на електрокотловима са исецањем и одношењем неисправни и 

утрошком свог потребног помоћног и потрошног материјала 

Преглед електо ормана са констатовањем исправности и заменом елемената 

ТРОПОЛНИ КОНТАКТОР 25 A, 230 V, AC 
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ЈЕДНОПОЛНИ ПРЕКИДАЧ 0-1, 12 A 

БИМЕТАЛ 0,63-1,00A 

8 Испорука и уградња новог вентила сигурности са опругом   po=3,5bar уместо постојећег 

неисправног 

9 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

10 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

11 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 

водени притисак. 

12   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

  

VI ПС БЕОЧИН  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =СТРУЈА,   РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА 

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 

2 Преглед електро котла и електро грејача. Брoj неисправних грejaчa се утврђује на лицу места и 

посебно уговара.  

3 Испорука и уградња нових електро грејача 6KW прикључне димензије 5/4” са претходном 

демонтажом постојећих неисправних. 

4 Замена прегорелих Жица и каблова на електрокотловима са исецањем и одношењем неисправни и 

утрошком свог потребног помоћног и потрошног материјала 

5 Преглед електо ормана са констатовањем исправности и заменом елемената 

ТРОПОЛНИ КОНТАКТОР 25 A, 230 V, AC 

ЈЕДНОПОЛНИ ПРЕКИДАЧ 0-1, 12 A 

БИМЕТАЛ 0,63-1,00A 

6 Испорука и уградња новог вентила сигурности са опругом   po=3,5bar уместо постојећег 

неисправног 

7 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

8 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

9 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 

водени притисак. 

10   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

  

VII ПС ТИТЕЛ  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =СТРУЈА,   РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 24 kW 

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 

2 Преглед електро котла и електро грејача. Брoj неисправних грejaчa се утврђује на лицу места и 

посебно уговара.  

3 Испорука и уградња нових електро грејача 6KW прикључне димензије 5/4” са претходном 

демонтажом постојећих неисправних. 

4 Замена прегорелих Жица и каблова на електрокотловима са исецањем и одношењем неисправни и 

утрошком свог потребног помоћног и потрошног материјала 

5 Преглед електо ормана са констатовањем исправности и заменом елемената 

ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧ 6 A  

ТРОПОЛНИ КОНТАКТОР 25 A, 230 V, AC 

БИМЕТАЛ 0,63-1,00A 

6 Испорука и уградња новог вентила сигурности са опругом   po=3,5bar уместо постојећег 

неисправног 

7 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

8 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

9 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 
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водени притисак. 

10   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

  

VIII ПС ТЕМЕРИН  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ГАС,   РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НАФТА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 2 1: 9,6 - 24 kW                               2: 9,6 - 24 kW 

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 

2 Испитивање гасне инсталације на чврстоћу и непропусност уз сачињавање записника о 

испитивању 

3 Преглед исправности гасног котла, што подразумева констатацију исправности или неисправности 

свих делова, уз мерење напона који долази до уређаја, контролу херметичности гасног и воденог 

дела. Поред визуелног прегледа се и пумпа протока, експанзиона посуда, очистити вентилатор и 

комору сагоревања. Измерити све параметре и издати извештај о исправности. 

4 Периодични ремонт постојећих горионика од стране овлашћене фирме.  

5 Ремонтом обухватити чишћeњe и преглед извршних и управљачких елемената уз отклањање 

уочених недостатака и замену електрода и високонапонских каблова.  

6 Евентуална замена функционалних подсклопова ће се дефинисати дoпунском понудом. 

7 Пo завршеном прегледу и чишћeњu извршити пoдeшaвaњe прoцеса сагoревања сходно анализи 

продуката сагоревања. О свему сачинити и издати потребну испитно-атестну документацију. 

8 Провера инсталације на гориво што подразумева: стање цевовода, чишћење филтера, провера рада 

зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара, уз замену дотрајалих црева за гориво. 

9 Периодични преглед и сервисирање постојеће инсталације за детекцију присуства гаса од стране 

овлаштене фирме, замена евентулано неисправних елемената ће се посебно уговарати. О 

извршеном прегледу, испитивању и урегулисавању издати неопходну испитно-атестну 

документацију. 

10 Испорука и уградња новог вентила сигурности са опругом   po=3,5bar уместо постојећег 

неисправног 

11 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

12 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

13 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 

водени притисак. 

14   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

  

IX ПС ВРБАС  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ,   РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 2 1: 500kW                                           2: 350 kW 

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 

2 Комплeтно чишћење постојећих топловодних котлова на нафту са димне стране  

3 По завршеном чишћењу са димне стране и завршеном урегулисавању рада горионика извршити 

конзервацију котлова. Поступак неутрализације вршити у присуству Надзорног органа. 

4 Mеханичко чишћење од стране овлаштене организације, постојећих димњака  и димњача са 

чишћeњем и завршним фарбањем видних делова бојом отпорном на повишене температуре и 

заменом азбестних заптивки на ревизионим отворима. Све комплет уз издавање потребне испитно-

атестне документације. 

5 Периодични ремонт постојећих горионика од стране овлашћене фирме.  

6 Ремонтом обухватити чишћeњe и преглед извршних и управљачких елемената уз отклањање 

уочених недостатака и замену електрода и високонапонских каблова.  

7 Евентуална замена функционалних подсклопова ће се дефинисати дoпунском понудом. 

8 Пo завршеном прегледу и чишћeњu извршити пoдeшaвaњe прoцеса сагoревања сходно анализи 

продуката сагоревања. О свему сачинити и издати потребну испитно-атестну документацију. 
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9 Mеханичко чишћење од стране овлаштене организације, постојећих резервоара за нафту. Све 

комплет уз издавање потребне испитно-атестне документације. 

10 Провера инсталације на гориво што подразумева: стање цевовода, чишћење филтера, провера рада 

зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара, уз замену дотрајалих црева за гориво. 

11 Дeмонтажа, баждарење од стране овлаштене фирме и пoнoвнa монтажа  постојећих сигурносних 

вентила са тeгoм. Све комплетно са издавањем потребне испитнo-aтeстнe дoкументације. Вентили 

су димензија: 

- DN 32, PN 16 

12 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

13 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

14 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 

водени притисак. 

15   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

  

X ПС ЖАБАЉ  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ГАС,   РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=СТРУЈА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 10,9 – 31,3 kW 

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 

2 Испитивање гасне инсталације на чврстоћу и непропусност уз сачињавање записника о 

испитивању 

3 Преглед исправности гасног котла, што подразумева констатацију исправности или неисправности 

свих делова, уз мерење напона који долази до уређаја, контролу херметичности гасног и воденог 

дела. Поред визуелног прегледа се и пумпа протока, експанзиона посуда, очистити вентилатор и 

комору сагоревања. Измерити све параметре и издати извештај о исправности. 

4 Периодични преглед и сервисирање постојеће инсталације за детекцију присуства гаса од стране 

овлаштене фирме, замена евентулано неисправних елемената ће се посебно уговарати. О 

извршеном прегледу, испитивању и урегулисавању издати неопходну испитно-атестну 

документацију. 

5 Преглед електро котла и електро грејача. Брoj неисправних грejaчa се утврђује на лицу места и 

посебно уговара.  

6 Испорука и уградња нових електро грејача 6KW прикључне димензије 5/4” са претходном 

демонтажом постојећих неисправних. 

7 Замена прегорелих Жица и каблова на електрокотловима са исецањем и одношењем неисправни и 

утрошком свог потребног помоћног и потрошног материјала 

8 Преглед електо ормана са констатовањем исправности и заменом елемената 

ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧ 6 A  

ТРОПОЛНИ КОНТАКТОР 25 A, 230 V, AC 

БИМЕТАЛ 0,63-1,00A 

9 Испорука и уградња новог вентила сигурности са опругом   po=3,5bar уместо постојећег 

неисправног 

10 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

11 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

12 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 

водени притисак. 

13   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

  

XI ПС СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ГАС,   РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 100 kW 

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 
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2 Комплeтно чишћење постојећих топловодних котлова на гас са димне стране  

3 По завршеном чишћењу са димне стране и завршеном урегулисавању рада горионика извршити 

конзервацију котлова. Поступак неутрализације вршити у присуству Надзорног органа. 

4 Mеханичко чишћење од стране овлаштене организације, постојећих димњака  и димњача са 

чишћeњем и завршним фарбањем видних делова бојом отпорном на повишене температуре и 

заменом азбестних заптивки на ревизионим отворима. Све комплет уз издавање потребне испитно-

атестне документације. 

5 Периодични ремонт постојећих горионика од стране овлашћене фирме.  

6 Ремонтом обухватити чишћeњe и преглед извршних и управљачких елемената уз отклањање 

уочених недостатака и замену електрода и високонапонских каблова.  

7 Евентуална замена функционалних подсклопова ће се дефинисати дoпунском понудом. 

8 Пo завршеном прегледу и чишћeњu извршити пoдeшaвaњe прoцеса сагoревања сходно анализи 

продуката сагоревања. О свему сачинити и издати потребну испитно-атестну документацију. 

9 Периодични преглед и сервисирање постојеће инсталације за детекцију присуства гаса од стране 

овлаштене фирме, замена евентулано неисправних елемената ће се посебно уговарати. О 

извршеном прегледу, испитивању и урегулисавању издати неопходну испитно-атестну 

документацију. 

10 Испитивање гасне инсталације на чврстоћу и непропусност уз сачињавање записника о 

испитивању 

11 Испорука и уградња новог вентила сигурности са опругом   po=3,5bar уместо постојећег 

неисправног 

12 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

13 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

14 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 

водени притисак. 

15   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

  

XII ПО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ГАС,   РЕЗЕРВНИ 

ЕНЕРГЕНТ=НЕМА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 24 kW 

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 

2 Испитивање гасне инсталације на чврстоћу и непропусност уз сачињавање записника о спитивању 

3 Преглед исправности гасног котла, што подразумева констатацију исправности или неисправности 

свих делова, уз мерење напона који долази до уређаја, контролу херметичности гасног и воденог 

дела. Поред визуелног прегледа се и пумпа протока, експанзиона посуда, очистити вентилатор и 

комору сагоревања. Измерити све параметре и издати извештај о исправности. 

4 Периодични преглед и сервисирање постојеће инсталације за детекцију присуства гаса од стране 

овлаштене фирме, замена евентулано неисправних елемената ће се посебно уговарати. О 

извршеном прегледу, испитивању и урегулисавању издати неопходну испитно-атестну 

документацију. 

5 Испорука и уградња новог вентила сигурности са опругом   po=3,5bar уместо постојећег 

неисправног 

6 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

7 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

8 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 

водени притисак. 

9   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

  

XIII ПИ ПЕТРОВАРАДИН  - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =СТРУЈА,   РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 
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 1 150 kW 

1 Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по 

завршетку радова. 

2 Преглед електро котла и електро грејача. Брoj неисправних грejaчa се утврђује на лицу места и 

посебно уговара.  

3 Испорука и уградња нових електро грејача 9KW прикључне димензије 6/4” са претходном 

демонтажом постојећих неисправних. 

4 Замена прегорелих Жица и каблова на електрокотловима са исецањем и одношењем неисправни и 

утрошком свог потребног помоћног и потрошног материјала 

5 Преглед електо ормана са констатовањем исправности и заменом елемената 

ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧ 6 A  

СКЛОПКА ИСКРА К110    130А 

ТРОПОЛНИ КОНТАКТОР 25 A, 230 V, AC 

ЈЕДНОПОЛНИ ПРЕКИДАЧ 0-1, 12 A 

БИМЕТАЛ 0,63-1,00A 

6 Испорука и уградња новог вентила сигурности са опругом   po=3,5bar уместо постојећег 

неисправног 

7 Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања 

8 Провера рада експанзионог система са испитивањем експанзионе посуде на хидраулички притисак. 

9 Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан 

водени притисак. 

10   Припремно завршни радови: упознавање са објектом,  транспорт алата и опреме, организовање 

градилишта и упознавање са техничком документацијом рашчишћавање градилишта и 

примопредаја радова и потребне документације. 

 

 

 

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Нови Сад. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 11. – ПУ Јагодина 

 

 

I ПС Ћуприја у Ћуприји  - ГАСНА КОТЛАРНИЦА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 – енергент гас 115 kW 

1 Водена запремина 44 

2 1154/9       

3 Властита тежина 447 kg 

4 strani vode pri At-20C kapacitet 115 kw   Властита тежина 447 kg 

5 радни притисак 3 bara Visina 1145 mm 

6 Полазни прикључак Rl  Stepen iskorišćenosti '/2"  0,925 

7 Повратни прикључак Rl gasni kotao sa '/2"   горионицима без 

8 Min температура димних гасова 118 C 

9 димњак висине 6.6 метара F225 mm    

 

 

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Јагодина. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 12. – ПУ Пожаревац 

 

 

I ПС Кучево  

   

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА  

 1 – енергент чврсто гориво 250 kW  

1 Демонтажа постојеће експанзионе посуде (300лит) 

 

2 Испорука и уградња циркулационе пумпе УПС, СЕЕ, Грундфоса или сличне  

3 
Испорука и уградња лоптастог вентила 5/4 са холандером за циркулациону пумпу 

4 
Испорука и уградња лоптастог вентила 5/4 са холандером за обилаз око пумпа 

5 Испорука и уградња неповратног вентила 5/4 на излазу из пумпе 

6 Испорука и уградња налегајућег термостата на потисном воду котла 

7 
Испорука и уградња у РО, аутоматског осигурача 10А за напајање пумпе 

8 Испорука и уградња у РО, сигналне сијалице за рад 

9 Испорука и уградња у РО, прекидача од 10А за укључење пумпе 

10 
Испорука и монтажа потребног ожичења и инсталационог материјалаза повезивање пумпе 

11 Механичко и хенијско чишћење топловодног котла 

12 
Механичко чишћење димовног канала и димњака  

13 Припремно завршни радови и транспортни трошкови 

   

II ПС Мало Црниће  

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА  

 2 – енергент електрична енергија 2 х 45 kW  

1 Разбијање стазе од армираног бетона до 30цм, 

 

2 
Ручни ископ земље 3 категорије 

3 Демонтажа дотрајалих челичних цеви димензије ДН32 комплет са постојећом инсталацијом 

4 Испорука и монтажа челичних цеви димензије ДН32 

5 Испорука и уградња предизолованих челичних лукова ДН32 

6 Спољни и заптивни материјал 

7 Испитивање инсталације p=4bara 

8 
Испорука и уградња спољног сета предизововане цеви ДН32  

9 Испорука и насипање песка 

10 
Затрпавање канала земљом из ископа са набијањем 

11 Бетонирање стазе, одвоз вишка земље, шута, демонтираног материјала са градилишта 

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Пожаревац. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 
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 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 13. – ПУ Зајечар 

 

 

РБ ЛОКАЦИЈА ЕNERGENT БР КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ ПОТРЕБНИ РАДОВИ  

1 ПС Књажевац лож уље 1 480 kW 
Замена горионика и провера 

система  

2 СГП Књажевац чврсто гориво 1 50 kW  Провера система  

3 СГП Зајечар чврсто гориво 1 50 kW Провера система  

 

 

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Зајечар. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 14. – ПУ Лесковац 

 

РБ ЛОКАЦИЈА ЕNERGENT БР КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ ПОТРЕБНИ РАДОВИ  

1 ПС Медвеђа мазут 1 100 kW Сервисирање горионика  

2 
ПС  Медвеђа -

ресторан 
мазут 1 240 kW  Сервисирање горионика 

 

3 
ПУ Лесковац - 

седиште 
топлана подстаница / 

Ремонтовање пумпе Север 

СУботица РС 50 Т 1 комад и Север 

Суботица РС 40 Т 1 комад, набавка 

и уградња вентила 65 НП 10СЛ 3 

комада  

 

 

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Лесковац. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца 

 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 15. – ПУ Нови Пазар 

 

I ПУ НОВИ ПАЗАР 

  

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 2 – енергент лож уље 2 х 200 kW 

1 Баждарење сигурносне арматуре 2 комада 

2 Сервисирање једног горионика 

3 Замена манометра 3 комада 

4 Замена филтера на горионицама 2 комада 

5 Израда лименог поклопца на димњаку 

6 Оправка електричне инсталације у котларници ( последица пожара) 

  

II ПС СЈЕНИЦА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 – енергент чврсто гориво 1 х 200 kW 

  

1 Замена манометра 

  

III ПС ТУТИН 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 1 – енергент електро 2 х 24 kW                                  2 х 90 kW 

  

1 Замена манометра 2 комада 

2 Контрола и оправка пумпи 2 комада 

3 Провера и замена грејача на електричним котловима 

4 Оправка електричне инсталације на електричним котловима 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Нови Пазар. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 16. – ПУ Пирот 

 

 

I ПУ  ПИРОТ 

1 Демонтажа постојећих цеви Ø 108 x 4,0 мм са демонтажом термичке изолације (20 мет); 
2 Набавка, испорука и уградња предизолованих цеви дим. Ø76,1x3,2мм (20мет); 
3 Набавка, испорука и уградња хамбуршких предизолованих лукова Ø76,1x3,2мм (4ком); 
4 Набавка, испорука и уградња пролаза кроз зид за цеви Ø76,1мм (4ком); 
5 Набавка, испорука и уградња завршних капа (4ком); 
6 Набавка, испорука и уградња термоскупљајућих спојница са масом за заливање цеви 

Ø76,1мм (10ком); 
7 Припремно завршни радови који обухватају: - увођење групе монтера у рад, - транспортни 

трошкови, - проба на притисак, - примопредаја радова (паушал). 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Пират. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 17. – ПУ Прокупље 

 

I ПИ ПРОКУПЉЕ 

  

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 2 – енергент чврсто гориво - угаљ 2 х 200 kW 

1 Демонтажа постојећег, набавка, испорука и монтажа манометар  у месинганој чаури опсега  0-6 бар 

2 комада 

2 Демонтажа постојећег, набавка ипорука и монтажа термометара у месинганој чаури опсега 0 – 

120C 2 комада 

  

II ПС КУРШУМЛИЈА 

 БРОЈ КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ КОТЛА 

 2 – енергент чврсто гориво - угаљ 2 х 400,7 kW 

1 Демонтажа постојећих, набавка ипорука и монтажа   великих котловских врата за ложење са 

регулационом клапном и предоквиром 1 комад 

2 Демонтажа постојећих, набавка ипорука и монтажа малих котловских врата  за регулацију 

секундарног ваздуха 1 комад 

3 Демонтажа постојећих, набавка ипорука и монтажа  новог система регулатора промаје  

2  комада 

4 Демонтажа постојећих, набавка ипорука и монтажа  манометра   промера 100мм, опсега 0 – 6 бара 

2  комада 

5 Набавка ипорука и монтажа трокраке манометарске славине 2  комада 

6 Демонтажа постојећих, набавка ипорука и монтажа термометра у месинганој чаури опсега 0 - 120 C   

2  комада 

7 Заваривање ручица на клапни димњаче 4 комада  

8 Заваривање котловског лима на задњој страни котла димензија 500х500х5мм 

 

  

 Место извођења радова: територија ПУ Прокупље. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 
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ПАРТИЈА 18. – ПУ Врање 

 

 

РБ ЛОКАЦИЈА ЕNERGENT БР КОТЛОВА КАПАЦИТЕТ ПОТРЕБНИ РАДОВИ  

1 

ОСП СПИ за аутопут 

Врање ул Омл. 

Бригада бр. 2 

ел. енергија 1 24 kW Крпљење котла 

 

2 

ПС  Бујановац –

Карађорђа Петровића 

бб 

ел. енергија 2 
20 kW 

(ТК120) 
Замена грејача 8 комада 

 

 

 Место извођења радова: територија ПУ Врање. 

 

 Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана 

пријема радова. 

 

 Рок извођења радова:максимално 15 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца 

 

 

 

У _______________________  М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана   __________________    ________________________________ 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Понуђачи дају понуду по комплетној партији, а могу конкурисати за само једну или више 

партија. 

У свим партијама потребно је извршити радове за припрему котларница за грејну сезону како 

је наведено у описима. Тамо где не постоји детаљан опис радова предвидети подразумеване 

радове у зависности од врсте котларнице (енергента), што у начелу подразумева : сервис и 

штеловање горионика, баждарење вентила сигурности, испитивање гасне инсталације, општи 

преглед инсталације грејања и др. 

За све ставке неопходно је предвидети употребу спојног, заптивног и другог поребног 

материјала, повезати инсталацију и извршити пробни погон. 

Евентуални накнадни, додатни и непредвиђени радови који излазе из оквира основних и у 

позицијама поменутих радова биће предмет посебне понуде. 

 

 

 

 

 



37  

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА: 

  
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона и то:  

 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. 

тачка 1. Закона); 

 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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 (члан 75. став 

1. тачка 2. Закона); 

 

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

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. 

Закона); 

 

4. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

животне средине, као и да нема забрану обављња делатности која је на снази у време подношења 

понуда (члан 75. став 2. Закона).  

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона. 

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1. до 4. Закона, док додатне услове испуњавају заједно 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке, у складу са чланом 77. став 

4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац Изјаве дат је у Поглављу IX конкурсне 

документације), којом под пуном материјалном и моралном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане конкурсном 

документацијом. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као овлашћено за заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом (образац Изјаве дат је у 

Поглављу IX конкурсне документације). 
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа о испуњености. 

 

Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

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 до 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да документује на прописани 

начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  

 

Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз конкурсну документацију, мора доставити на 

српском језику. 

Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – 

превод у оргиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала (осим техничке документације 

– катлози, која се прилаже у изворном облику – непреведена). 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 

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 или кутији је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити 

на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и 

топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 

Полицијских управа, ЈН број 267/15 - НЕ ОТВАРАТИ". 

 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

    стране Наручиоца до 19.10. 2015. године, до 10:00 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 наручулац 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. 

 

 Јавно отварање понуда одржаће се 19.10.2015. године у 12:00 часова, 

       у просторијама Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 104. 

 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 

поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће 

доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

 

Понуда мора да садржи: 

 

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (Поглавље VI конкурсне документације); 

- Изјаву о испуњавању услова из члан 75. Закона (Поглавље VIII конкурсне документације); 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне  

набавке - уколико понуду подноси група понуђача; 

- Модел уговора - Понуђач ће модел Уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом 

оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела Уговора (Поглавље VII конкурсне 

документације);  
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- Образац изјаве о независној понуди потписан и оверен печатом, дат под материјалном и 

кривичном одговорношћу (Поглавље XI конкурсне документације); 

- Обрасце изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама потписан и оверен 

печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (Поглавље XII конкурсне документације); 

- Техничке карактеристике. 

- Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора (Поглавље XIV и XV 

конкурсне документације); 

 

У колико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и Образац трошкова 

припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац VIII у конкурсној документацији).  

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, 

понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 

конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом 

оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији 

- Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у 

складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - Образац 

изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са 

чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди 

посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на 

њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце 

дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

3. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

4. 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: Министарство унутрашњих послова, 

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са назнаком „Измена понуде за јавну набавку мале вредности 

радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на 

територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН број 267/15, - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и 

топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских 

управа, ЈН број 267/15, - НЕ ОТВАРАТИ", или „Опозив понуде јавну набавку мале вредности 

радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на 

територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН број 267/15- НЕ ОТВАРАТИ". 

На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште 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. 
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5. 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 

(поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

6. Понуда са подизвођачем 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI) 

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 III конкурсне 

документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

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. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, преноса 

доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. 

7. 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) до 6) Закона и то податке о: 

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

заступати групу пред наручиоцем и 

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

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

конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

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 законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. Захтеви у погледу  начина рока и услова плаћања, места вршења услуга као и друге 

околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. 
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Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 

119/12) рачунајући од дана уредно примљеног рачуна.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

8.2. Захтев у погледу рока извођења радова:  

Понуђач/Добављач уговорну обавезу треба да испуни у року од 15 дана од дана закључења уговора. 

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће, у случају 

истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења 

понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди: 

 

Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и 

без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 

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. 

Понуђач је дужан да искаже јединичну цену, као и укупно понуђену цену опреме, са свим зависним 

трошковима, на начин како се тражи у обрасцу понуде. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

10. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 

поступку јавне набавке 
 

Две бланко соло менице без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла, евентуално 

плаћање уговорне казне и за отклањање грешака у гарантном року. 

Бланко соло менице понуђач предаје Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно 

најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања Уговора. 

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани 

понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 

изабраног понуђача. 
 

11. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче: 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, 

понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до 

отварања понуда, односно пријава. 

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

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

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

означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО", као и испод 

поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 

понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено 

„ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
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Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде: 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације - ЈН број 267/15", на неки од следећих начина: 

- путем поште на адресу наручиоца: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар 

Зорана Ђинђића 104, Одељењу за послове јавних набавки; 

- електронским путем на адресу: marko.stambolija@mup.gov.rs  

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. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама, или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

13. 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. 

Закона). 

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. 

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

неприхватљиву. 

14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку 

негативних референци: 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен; 

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

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 

предмет набавке, за период од претходне три године. 

mailto:marko.stambolija@mup.gov.rs
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Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

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

уговором; 

6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

8)  Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

15. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује 

Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума: 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена". 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи роки извођења радова. Уколико две или више понуда 

имају исту најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова као најповољнија биће изабрана 

понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

16. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа: 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 

17. 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. 

 

18. Разлози због којих понуда може бити одбијена: 

 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу 

са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође, наручилац ће одбити понуду и 

ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
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19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача: 

 

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

интерес за доделу уговора  и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 

наручиоцепротивно одредбама Закона.  

       Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно - предајом у писарници наручиоца, 

или поштом препоручено са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.  

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

радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљена од стране 

наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу 

на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио.  

       Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подншење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или  одлуке о обустави поступка из 

члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објаве одлуке на 

Порталу јавних набавки.  

        Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке аку су подносиоци захтева били или могли бити познати разлози за њихово подношење пре 

истека рока за подношење захтева из члана 149. став 1. И 2., а подносилац захтева га није поднео пре 

истека рока из тог члана.  

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

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати прилико подношења претходног захтева.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за 

заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) 

дана од дана пријема захтева за заштиту права.  

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153-Налог за уплату / 253- 

Налог за пренос), сврха: ЗЗП, назив Наручиоца, ЈН број 267/15, корисник: Буџет Републике Србије).  

 

НАПОМЕНА: У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење Захтева за заштиту 

права, можете се информисати на сајту Републичке комисије за заштиту права на следећем линку 

(упутство за уплату таксе): http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-

takse.html.  

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења 

одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог 

наручиоца не одлучи другачије. 
 

20. Рок у којем ће Уговор бити закључен: 

 

      Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у року од 8 дана 

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је 

поднета само једна понуда, Наручилац може закључити Уговор пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

 

 

 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда за јавну набавку мале вредности радова Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа 

ЈН број 267/15 
 

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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

 Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на 

територији Републике Србије – 18 Полицијских управа 

 

ЈН број 267/15 
 

ПАРТИЈА 1 – ПУ ЗА ГРАД БЕОГРА 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 1. 

 

 

ПУ за град Београд 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ за град Београд. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 2 - ПУ НИШ 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 2. 

 

 

ПУ Ниш 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Ниш. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 3 - ПУ КРАГУЈЕВАЦ 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 3. 

 

 

ПУ Крагујевац 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Крагујевац. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 4 - ПУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 4. 

 

 

ПУ Сремска 

Митровица 

   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Сремска Митровица. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 5 - ПУ СОМБОР 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 5. 

 

 

ПУ Сомбор 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Сомбор. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 6 - ПУ ШАБАЦ 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 6. 

 

 

ПУ Шабац 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Шабац. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 7 - ПУ КРАЉЕВО 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 7. 

 

 

ПУ Краљево 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Краљево. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 8 - ПУ ПАНЧЕВО 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 8. 

 

 

ПУ Панчево 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Панчево. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 9 - ПУ ЧАЧАК 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 9. 

 

 

ПУ Чачак 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Чачак. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 10 - ПУ НОВИ САД 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 10. 

 

 

ПУ Нови Сад 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Нови Сад. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 11 - ПУ ЈАГОДИНА 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 11. 

 

 

ПУ Јагодина 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Јагодина. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 12 - ПУ ПОЖАРЕВАЦ 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 12. 

 

 

ПУ Пожаревац 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Пожаревац. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 13 - ПУ ЗАЈЕЧАР 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 13. 

 

 

ПУ Зајечар 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Зајечар. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 14 - ПУ ЛЕСКОВАЦ 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 14. 

 

 

ПУ Лесковац 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Лесковац. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 15 - ПУ НОВИ ПАЗАР 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 15. 

 

 

ПУ Нови Пазар 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Нови Пазар. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 16 - ПУ ПИРОТ 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 16. 

 

 

ПУ Пирот 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Пирот. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 17 - ПУ ПРОКУПЉЕ 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 17. 

 

 

ПУ Прокупље 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Прокупље. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПАРТИЈА 18 - ПУ ВРАЊЕ 

 

 

партија назив Јединична цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

Партија 18. 

 

 

ПУ Врање 
   

 

 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА: 

 

УКУПНО __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________) 

 

и 

 

УКУПНО __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

 

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/12). 

- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија ПУ Врање. 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ____________ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може 

бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења 

радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на 

изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач 

понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _________ године од дана пријема радова. (Гарантни рок 

на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико 

понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања 

понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 Место и датум       Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.                          ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2. ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 

подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 
 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

1- ПУ за град Београд за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ за град Београд. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

2- ПУ Ниш за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Ниш. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

3- ПУ Крагујевац за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Крагујевац. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 



78  

 

силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 

 

 

 

 



79  

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

4- ПУ Сремска Митровица за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Сремска Митровица. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 



82  

 

силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

5- ПУ Сомбор за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Сомбор. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

6- ПУ Шабац за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Шабац. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

7- ПУ Краљево за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Краљево. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

8- ПУ Панчево за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Панчево. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

9- ПУ Чачак за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Чачак. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

10- ПУ Шабац за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 

 



104  

 

 

Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Нови Сад. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

11- ПУ Јагодина за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Јагодина. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

12- ПУ Пожаревац за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Пожаревац. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

13- ПУ Зајечар за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Зајечар. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

14- ПУ Лесковац за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Лесковац. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

15- ПУ Нови Пазар за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Нови Пазар. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

16- ПУ Пирот за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Пирот. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

17- ПУ Прокупље за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Прокупље. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица 

Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на 

основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. 

године (у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број:  07008104 

Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

 

2.ДОБАВЉАЧ: " _______________ "  ________________ Ул. __________________ , бр. _____ ,  

кога заступа директор ____________ (у даљем тексту: Добављач), 

Матични број: _____________________  

Шифра делатности: __________________  

ПИБ:  ______________________________  

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) _________________________________________________________________________________  

б)  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са 

подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 
 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.10.2015. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15,  

- да је Добављач  дана __.__.2015. године, доставио  понуду број ________, која у потпуности испуњава 

захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 

Одлуке о додели Уговора број: ________________________________ од  ____________ 2015. године, 

изабрао Добављача за извршење предметне набавке. (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

          Предмет овог Уговора је набавка радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, Партија 

18- ПУ Врање за потребе Наручиоца. 

 

Члан 2. 

              Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 

без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-

ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све 

трошкове за рад, материјал, алат и транспорт. 
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Члан 3. 

 Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр.267/15, коју је спровео Наручилац. 

 

Члан 4. 

 Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Добављача број 

__________________________ код ________________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року не дужем од 45 дана од дана обостране овере 

службеног пријема рачуна/окончане ситуације. 

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току 

реализације Уговора преда Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. 

Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова 

обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. 

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности 

иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ 

разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, 

уз посебно писмено образложење Добављача о разлозима који су довели до промењених околности и 

радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу 

са Законом. 

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на 

плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена. 

Члан 6. 

            Две бланко соло менице без протестакао средство обезбеђења за добро извршење посла, 

евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Добављач предаје 

Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за свако неоправдано прекорачење рока наведеног у члану 8. овог Уговора, с тим да укупна 

вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 8. 

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, 

а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати 

другог Извођача радова на терет Добављача. 

  

Члан 9. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 

обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 

уговорене вредности овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ дана (календарских 

дана) од дана увођења у посао. 

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора. 

Место извођења радова: територија ПУ Врање. 
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Члан 11. 

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

Добављач на уграђену опрему даје гатанцију у трајању од _________ године/а од дана пријема 

радова. 

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој 

рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном 

Наручилац  је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача 

уз наплату средства обезбеђења. 

  

Члан 12. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници 

уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач 

мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и 

представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 

обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове 

одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак. 

 

Члан 13. 

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности 

и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање 

нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем 

реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

                                                                      Члан 15. 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

                                                                       Члан 16. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 

која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 

информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 

било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у 

вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 

Члан 17. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити 

за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
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силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 

 

              Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку  непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком 

извођења радова дужеод 15 дана од дана увођења у посао. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не 

одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2015. године (попуњава Наручилац). 

 

Члан 19. 

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, као и опште узансе о грађењу. 

 

Члан 20. 

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 

Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим 

путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

 

 

       За ДОБАВЉАЧА                              За НАРУЧИОЦА  

         Д И Р Е К Т О Р                                                          в.д. помоћник министра-начелник Сектора 

  

  __________________________                                   ____________________________________       

                                                                    Мирјана Недељковић 

Учесник у заједничкој понуди 

 

____________________________    

               

           Подизвођач 

_____________________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
Приликом припремања понуде за јавну набавку мале вредности радова: Сезонски сервис опреме 

котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 

Полицијских управа, ЈН-267/15, као понуђач: 

 

 ________________________________________________________ имао сам следеће трошкове :  

Врста трошка Износ трошка у динарима 

  

  

  

  

  

  

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. Достављање овог обрасца није обавезно. 
 
Напомена: Достављање овог образца није обавезно. 
 
 
 
 
 

У ______________________                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

Дана: __________________                                                   _________________________________                                                  

М.П. 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

  

 

 У складу са чланом 77. став  4. Закона, 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 мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и 

топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских 

управа, ЈН-267/15, за потребе Министарства унутрашњих послова, испуњава све услове из члана 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то: 

  

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

 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 

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); 

 

Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац интелектуалне 

својине; 

 

Место: _____________________                                                                   Понуђач: 

Датум: _____________________                         М. П.                __________________________ 

                                                                                                                               (потпис овлашћеног лица понуђача) 

 

 

Напомена: 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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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 У складу са чланом 77. став  4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

 

 Подизвођач____________________________________________________ (навести назив 

подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и 

топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских 

управа, ЈН-267/15, за потребе Министарства унутрашњих послова, испуњава све услове из члана 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то: 

 

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

 

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 

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); 

 

 

 

Место: _____________________                                                                   Подизвођач: 

Датум: _____________________                         М. П.                __________________________ 

                                                                                                                               (потпис овлашћеног лица подизвођач) 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,  као и чланом 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС" број 29/2013), као понуђач:

 ______________________________________________________________________________________ 

, из _________________, дајем 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

набавке мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-267/15, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У _______________________  Потпис овлашћеног лица 

 

Дана:___________________                         М.П.                     ____________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомене: 

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 закона којим се уређује заштит 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. Закона. 

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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
 
 
 

И   З   Ј   А   В   У 

 
 
Понуђач _______________________________(навести назив понуђача), у поступку јавне набавке мале 

вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 

2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-267/15, поштовао је обавезе 

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

животне средине. 

 

 
 

 

У ___________________  Потпис понуђача: 
 

       Дана: ____________________                   М.П.                     ___________________________ 
 
 
 
 

Напомена: 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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  XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
 
 
 

И   З   Ј   А   В   У 

 
 
Понуђач _______________________________(навести назив понуђача), у поступку јавне набавке мале 

вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 

2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-267/15, гарантује да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

  

 
 

 
 
 

У ___________________  Потпис понуђача: 
 

       Дана: ____________________                   М.П.                     ___________________________ 
 
 
 
 

Напомена: 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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XIV  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА 

(ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ЕВЕНТУАЛНО ПЛАЋАЊЕ УГОВОРНЕ КАЗНЕ) 

 

 

За јавну набавку мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, ЈН-

267/15, за потребе Министарства унутрашњих послова, дајем следећу 

 

И З Ј А В У  

 _______________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен Уговор, 

приликом потписивања Уговора, на име средства финансијског обезбеђења Уговора, доставити 

уредно потписане и регистроване две бланко соло менице без протеста, као средство обезбеђења за 

добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, са меничним овлашћењем за попуну у 

висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и 

картон депонованих потписа. 

Уз менице ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. 

Менице за добро извршење посла мора да важе још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за 

коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Изјављујем да сам сагласан да Наручилац може наплатити менице за случају неизвршавања или 

несавесног и/или неблаговременог извршења Уговором преузетих обавеза. 

У  ______________________                           Потпис овлашћеног лица понуђача 

Дана:  __________________  М.П.          __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомене: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
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XV  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА  

(ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА У ГАРАНТНОМ РОКУ) 

 

За јавну набавку мале вредности радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, 

ЈН-267/15, за потребе Министарства унутрашњих послова, дајем следећу 

  

И  З  Ј  А  В  У 

______________________________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде 

додељен Уговор, приликом потписивања Уговора, на име средства финансијског обезбеђења 

Уговора, доставити уредно потписану и регистровану бланко соло меницу без протеста, као средство 

обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 

10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“.  

 

Уз меницу доставићу копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. 

 

Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана 

истека гарантног рока. 

 

Изјављујем да сам сагласан да Наручилац може наплатити менице за случају неизвршавања или 

несавесног и/или неблаговременог извршења Уговором преузетих обавеза. 

У  ______________________                           Потпис овлашћеног лица понуђача 

Дана:  __________________  М.П.  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена : Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 

 

 

 

 

 

 


