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 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15, у даљем тексту Правилник), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке бр.7/16, деловодни број Су.VIII-41-7/16-1 од 04.10.2016. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.7/16, деловодни број Су.VIII-41-7/16-2 
од 04.10.2016. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности радова – ''Радови на реконструкцији и адаптацији 
сервер сале за потребе Апелационог суда у Нишу'', редни број ЈНМВ 7/16 

 
 Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Стр. 

 Садржај конкурсне документације 2 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Техничке карактеристике  5 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 6 

Изјава о испуњењу услова утврђених у чл.75. и 76. Закона када 
понуђач наступа самостално или у групи (Образац 1) 9 IV 

Изјава о испуњењу услова утврђених у чл. 75. и 76. Закона када 
понуђач наступа са подизвођачем (Образац 2) 11 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 

VI Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 21 

VII Спецификација радова на реконструкцији (Образац 4) 24 

VIII Модел уговора (Образац 5) 31 

Образац трошкова припреме понуде (Образац 6) 41 

Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 42 

Потврда референтног наручиоца (Образац 8) 43 

Списак референтних наручилаца (Образац 9) 44 

Изјава о осигурању објекта (Образац 10) 45 

Динамички план радова (Образац 11) 46 

Потврда о обиласку локације (Образац 12) 47 

IX 

Пуномоћје (Образац 13) 48 
 

Конкурсна документација има укупно 48 страна. 
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I  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.1. Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: Апелациони суд у Нишу,  
Адреса: Улица Војводе Путника бб, 18106 Ниш 
ПИБ: 106400812, 
Матични број: 17773739, 
Регистарски број: 6162799514, 
Број рачуна: 840-1620-21 
Шифра делатности: 8423, 
Интернет страница: www.ni.ap.sud.rs 
Адреса електронске поште (e-mail): uprava@ni.ap.sud.rs 
Телефон управе суда: 018/506-714 
Факс: 018/282-250 

 
1.2. Врста поступка 

 
 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са чл. 39. Закона и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
1.3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке број 7/16 је извођење радова на реконструкцији и адаптацији 
сервер сале за потребе Апелационог суда у Нишу, деловодни број Су VIII-41-7/16. 
 
1.4. Јавна набавка није резервисана 
  
1.5. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
       

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор 
ће бити закључен са понуђачем којем Наручилац одлуком додели уговор. 

 
1.6. Контакт 
        
 Додатне информације могу се добити сваког радног дана на телефон 018/506-779 и 
е-mail адресе: nikola.ljubenovic@ni.ap.sud.rs и tatjana.pavlovic@ni.ap.sud.rs. Лица за контакт 
су Никола Љубеновић и Татјана Павловић. 
 
1.7. Начин преузимања конкурсне документације 
 
 Документација се може преузети на: 

 порталу Управе за јавне набавке (portal.ujn.gov.rs) 
 интернет презентацији суда (www.ni.ap.sud.rs) 
 непосредним преузимањем на адреси наручиоца ул. Војводе Путника бб, у 

управи суда, у канцеларији бр. 14, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 
часова. 

 
1.8. Начин и рок за достављање понуде 
 

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти или 
кутији на адресу наручиоца: Апелациони суд у Нишу, Улица Војводе Путника бб, 18106 
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Ниш, са обавезном назнаком на лицу коверте:''ПОНУДА за јавну набавку радова на 
реконструкцији и адаптацији сервер сале -  ЈНМВ бр. 7/16, конкурсна документација 
деловодни бр. Су. VIII-41-7/16-3 – НЕ ОТВАРАТИ'', препоручено поштом или лично 
преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и 
број телефона Понуђача и лице за контакт. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести назив, адресу, број 
телефона и лице за контакт свих учесника у заједничкој понуди. 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

21.10.2016. године у 12:00 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно на кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. 

 
Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће Понуђачу предати 

потврду пријема понуде у којој ће навести датум, сат и минут пријема понуде.  
 
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременим и по окончању поступка отварања понуда биће враћене 
неотворене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене. 

 
1.9. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и о времену и начину 

подношења пуномоћја: 
 

Место отварања понуда: 
 
 Јавно отварање понуда обавиће се у згради суда у Улици Војвода Путник бб, у 
приземљу, у канцеларији број 8. 
 
Дан и сат отварања понуда:  21.10.2016. год са почетком у 13:00 часова. 
 

Време и начин подношења пуномоћја: Јавном отварању могу да присуствују 
овлашћени представници понуђача који морају имати овлашћење тј. пуномоћје које је 
саставни део конкурсне документације. Писмено овлашћење се предаје Комисији пре 
отварања понуда. Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење у поступку 
учествују као обична јавност. 
 
1.10. Обавештење о року у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 
 
 Одлука о избору најповољније понуде и додели уговора, са образложењем, биће 
донета до 27.10.2016. године до 14:00 часова.  
 

II 
 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
2.1.     Предмет јавне набавке  
 

Предмет јавне набавке ЈНМВ 7/16 је извођење радови на реконструкцији и 
адаптацији сервер сале за потребе Апелационог суда у Нишу, дефинисан у Обрасцу 4 у 
Табели 7 приказаној на стр. 24 до 30. 
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2.2. Ознака из општег речника набавке 
 

 45454000 – ''Радови на реконструкцији'' 
 

2.3. Опис партије, назив  
 
Предметна набавка није обликована по партијама 

 

III 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),  

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 
 

3.1. Врста радова:  
 

- АГ радови 
- Електро-енергетика 
- Систем климатизације 
- Структурни кабловски систем 
- Систем дојаве пожара 
- Надзор параметара средине 
- Контрола приступа 
- Израда Пројеката изведеног стања 
- Вишак радова до 5% 

 
3.2. Техничке карактеристике (спецификације)  
 

Техничке карактеристике радова који су предмет ова јавне набавке дате су у 
Обрасцу 4 у Табели 7 приказаној на стр. 24 до 30. 

 
3.3. Квалитет  
 

У складу са захтевима из техничке спецификације. 
 

3.4. Количина и опис радова  
 

Количина и опис радова који су предмет ове јавне набавке дати су у Обрасцу 4 у 
Табели 7 приказаној на стр. 24 до 30. 

 
3.5. Место извршења    

 
Објекат Апелационог суда у Нишу, ул. Војводе Путника бб. 

 
3.6. Рок извршења  
 

У складу са понудом. Не дуже од 90 дана од увођења у посао. 
 

3.7. Гаранције 
 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених радова и испоручене опреме у 

складу са важећим прописима и стандардима.  
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3.8. Начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета  
 
Контролу извршених радова врши Надзорни орган, именован од стране Наручиоца, 

оценом да ли извршени радови испуњавају уговорени квалитет, да ли су испоштовани сви 
услови уговора. 

 
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет извршених 

радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова, 
Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о 
рекламацији. 

 
3.9. Обилазак места извођења радова  
 
 У циљу бољег упознавања са радовима и доброг сагледавања обима посла датог у 
делу Обрасцу 4 у Табели 7 приказаној на стр. 24 до 30 конкурсне документације,  
Наручилац ће омогућити заинтересованим лицима обилазак места извођења радова. 
 
 Пре обиласка места извођења радова, потребно је да овлашћено лице понуђача 
(заинтересованог лица) потпише изјаву о поверљивости, зато што је место извођења 
радова у делу радова са посебним режимом. 
 
 Обилазак места извођења радова је могуће извршити 12. и 13.10.2016. године, уз 
претходну најаву на телефон 018/506-779 лицима за контакт и електронском поштом на 
обе адресе nikola.ljubenovic@ni.ap.sud.rs и tatjana.pavlovic@ni.ap.sud.rs, као циркурално 
писмо у чијем прилогу је писани захтев за одобрење обиласка локације и заказивање 
термина. Електронском поштом ће бити одговорено када је одређен час обиласка. 
 
 Лица или лица која врше обилазак локације морају да пре обиласка места радова 
предају уредно издато писано овлашћење које садржи: 

- назив понуђача у чије име и за чији интерес врши обилазак, 
- име, презиме, ЈМБГ и број личне карте лица које/која врше обилазак, 
- изјаву дату под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ће 

све податке које добије од Наручиоца или сам увиди трајно чувати као пословну 
тајну, да ће их користити само за потребе израде понуде за учешће на тендеру и у 
друге сврхе их неће користити. 

 
 О извршеном обиласку места извођења радова, заинтересованом лицу ће бити 
издата потврда на Обрасцу 13, коју треба да приложи уз своју понуду.  
 

IV  
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО  

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
 

4.1. Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75. ЗЈН 
 
 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75 закона, и то: 
 
4.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл.75 ст.1. тач.1.) Закона);  
 
4.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
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члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично 
дело преваре (чл.75. ст.1. тач.2) Закона); 
  
4.1.3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуда (чл.75. ст.1. тач.3) Закона); 
 
4.1.4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75. ст.1 тач.4) 
Закона); 
 
4.1.5. Понуђач је дужан да при састављању своје 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 гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине. (чл.75. ст.2) Закона) 
 

4.2.  Додатни услови за понуђача прописани чл.76. ЗЈН 
 
 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона, и то: 
 
4.2.1. Неопходан финансијски капацитет – да је понуђач у претходне три пословне 
године (2013, 2014. и 2015. години) остварио укупан приход од продаје која су предмет 
јавне набавке 7/16 већи од најмање 7.000.000,00 динара; Доказ: Извештај о бонитету за 
јавне набавке за последње три године издат од Агенције за привредне регистре – Регистар 
финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника; 
 
4.2.2. Неопходан пословни капацитет – да понуђач или група понуђача, пре 
објављивања позива за достављање понуда, 

1) располаже пословним простором у својини или у закупу на територији Републике 
Србије; Доказ: Уговор о закупу, власнички лист или други документ којим се доказује 
испуњеност траженог услова; 

2) може пружити сервисну подршку са временом одазива до 4 часа и временом 
поправке 48 часова за понуђене системе за период од 24 месеца; Доказ: Изјава понуђача 
под пуном моралном и материјалном одговорношћу да ће пружити сервисну подршку са 
временом одазива до 4 (четири) часа и временом поправке до 48 (четрдестосам) часова 
24х7х365 (двадесетчетири часа х седам дана х 365 дана); 

3) поседује ИСО 90001 и 14001 сертификате; Доказ: фотокопија важећих сертификата; 
4) може да достави најмање 5 (пет) референци за имплементацију сервер сала по 

принципу ''кључ у руке'' (ел. енергетика, систем климатизације, систем надзора 
параметара, систем дојаве и гашења пожара) чија је најмања вредност од 7.000.000,00 
динара или већа у последње две пословне године (2014. и 2015.); 

5) обилазак објекта је обавезан дана 11.10.2016. године, а термин обиласка је се 
заказује 

 
4.2.3. Неопходан технички капацитет – да понуђач или група понуђача, пре 
објављивања позива за подношење понуда, располаже са 4 (четири) или више возила од 
којих је најмање једно доставно; Доказ: Фотокопија возачке дозволе или други документ 
којим се доказује испуњеност услова; 
 
4.2.4. Неопходан кадровски капацитет – да понуђач у радном односу пре објављивања 
позива има најмање 20 запослених радника техничке струке, од тога најмање 10 
запослених са ВСС и звањем дипломираног инжењера техничке струке и да бар један  
запослени задовољава следећу квалификациону структуру: 

1) дипломирани инжењер са важећом лиценцом ИКС 410 
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2) дипломирани инжењер са важећом лиценцом ИКС 430 
3) дипломирани инжењер са важећом лиценцом ИКС 450 
4) дипломирани инжењер са важећом лиценцом ''Tier'' дизајнер Дата Центра 

 
4.3. Услови које мора да испуни подизвођач 

 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл.75 став 1. тач.1) до 5) Закона и услов 
из чл.75. став 2. Закона, за део набавке које понуђач извршити преко подизвођача, док 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава.  

  
4.4.  Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групe понуђача 

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

испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тачке од 1) до 4) и став 2. Закона, а додатне 
услове за финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет испуњавају заједно. 

 

4.5. Упутство како се доказује испуњеност услова 
 

4.5.1. Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл.77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац 
изјаве понуђача дат је у конкурсној документацији) којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл.75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, и то: 
 
      (1) Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа 
самостално или у заједничкој понуди (Образац 1) или 
 

 (2) Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа са 
подизвођачем ( Образац 1 и Образац 2) 

 

4.5.2. Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да 
достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане ЗЈН за доказивање 
испуњености обавезних услова и додатних услова за финансијски, пословни, технички и 
кадровски капацитет. Рок за достављање је 5 (пет) дана од достављања захтева. 

    
4.5.3. Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид 
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

 

4.5.4. Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног 
лица и оверени печатом. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за 
потписивање уз понуду. 

  
4.5.5. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући 
доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 
примереном року. 

 
Допунска напомена: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Апелациони 
суд у Нишу о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи по доношењу одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора и да је документује на прописан начин, са назнаком ''Поступак ЈНМВ 7/16 – 
радови на реконструкцији и адаптацији сервер сале''. 
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Образац 1 
 

4.6. Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. ЗЈН када 
понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди као носилац групе  
 
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 __________________________________ са седиштем у ________________,                                       
ул.__________________________ бр.____, матични број________________, шифра 
делатности________________, ПИБ_______________, рачун број___________________, 
код банке__________________________, лице за контакт_____________________________,  
контакт телефон_______________, у поступку јавне набавке радова на реконструкцији и 
адаптацији сервер сале број 7/16, испуњава све услове из чл.75. и 76. Закона, односно 
услове утврђене конкурсном документацијом, деловодни број Су. VIII-41-7/16-3, за 
предметну јавну набавку и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл.75.ст.1.тач.1 Закона); 
2) Понуђач и његов законити заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања и давања 
мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1.тач.2 Закона); 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуда (чл.75.ст.1.тач.3 Закона); 

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

5) 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 
права интелектуалне својине (чл.75.ст.2.) Закона; 

6) Понуђач испуњава додатне услове тако што располаже неопходним финансијским, 
пословним, техничким и кадровским капацитетом и то да:           
 је у претходне три пословне године (2013., 2014. и 2015. година) остварио укупан 

приход од продаје од најмање 7.000.000,00 динара са ПДВ-ом; 
 пре објављивање позива за подношење понуда располаже пословним простором у 

својини или закупу на територији Републике Србије; 
 пре објављивања позива за подношење понуда располаже са најмање 4 возила од 

којих је једно доставно; 
 може да пружи сервисну подршку са временом одазива до 4 часа и временом 

поправке 48 часова за понуђене системе за период од 24 месеца (24х7х365); 
 поседује ИСО 9001 и 14001 сертификате; 
 у радном односу пре објављивања позива за подношење понуда има најмање 20 

запослених радника техничке струке, од тога најмање 10 запослених са ВСС и 
звањем дипломирани инжењер техничке струке и да бар један запослени 
задовољава следећу квалификациону структуру: 
а) дипломирани инжењер са важећом лиценцом ИКС 410 
б) дипломирани инжењер са важећом лиценцом ИКС 430 
в) дипломирани инжењер са важећом лиценцом ИКС 450 
г) дипломирани инжењер са важећом лиценцом ''TIER'' дизајнер Дата Центра; 
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 достави најмање 5 (пет) референци за имплементацију сервер сале по принципу 
''кључ у руке'' (ел. енергетика, систем климатизације, систем надзора параметара, 
систем дојаве и гашење пожара) чија је минимална вредност 7.000.000,00 дин. у 
последње две године (2014. и 2015.); 

 приложи потврду о обиласку објекта, о чему ће Наручилац издати потврду о 
обиласку  

 
Напомена 1: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом. 
 
Место:_______________       Понуђач 
Дтум __.__.2016. године                          М.П.                           ________________________ 

                                                                                                     (потпис овлашћеног лица)  
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Образац 2 
 
 

4.7.  Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник пoдизвођача дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

 Подизвођач _______________________________ са седиштем у_________________,                                       
ул.__________________________ бр.____, матични број________________, шифра 
делатности________________, ПИБ_______________, рачун број___________________, 
код банке __________________________, лице за контакт _________________________,  
контакт телефон_______________, у поступку јавне набавке радови на реконструкцији и 
адаптацији сервер сале број 7/16, испуњава све услове из чл.75. Закона, односно услове 
утврђене конкурсном документацијом, деловодни број Су. VIII-41-7/16-3, за предметну 
јавну набавку и то: 
 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл.75.ст.1.тач.1 Закона); 
2) Подизвођач и његов законити заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања и давања 
мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1.тач.2. Закона); 

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

 
 
 

Напомена 2: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
 
Место:_______________                Подизвођач 
Дтум __.__.2016. године                          М.П.                           ________________________ 

 

                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
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V  
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
  Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 
Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 
додела уговора о јавној набавци мале вредности. 
 
  Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке 
одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини подносе у складу са конкурсном 
документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија. 
 
 5.1. Језик на којем понуда мора бити састављена  
 
 Наручилац је припремио конкурсну документацију и вођење поступка јавне 
набавке на српском језику. 
 
 Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико се достављају докази на 
страном језику, исти морају бити преведени на српски језик, Технички део документације 
може бити достављен и само на енглеском језику, при чему Наручилац задржава право да 
затражи превод делова или целе техничке документације. 
 
5.2.  Начин на који понуда мора да буде сачињена  

 
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 

 
Сва документа у понуди треба да буде повезана јемствеником у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни 
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

 
Понуда мора бити на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, 

обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и 
оверени печатом од стране одговорног лица понуђача. 

 
Уколико понуђач наступа самостално, документација из понуде, да би била 

исправна, мора да садржи следеће попуњене, потписане и оверене обрасце: 
 

                                                                                                                                      Табела 1 
Ред. бр. Назив обрасца Страна 

1. Образац изјаве о испуњењу услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 1) 9 

2. Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 19 

3. Образац Спецификација радова на реконструкцији и адаптацији 
сервер сале (Образац 4) 24 

4. Образац Модел уговора (Образац 5) 31 

5. Образац изјаве о трошковима припремања понуде (Образац 6) 
(Напомена: ова изјава није обавезна) 41 

6. Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 42 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.7/16 
 

ЈНМВ 7/16                                                                                                                                                  Стр.13 од 48 

7. Потврду референтног наручиоца (Образац 8) 43 

8. Списак референтних наручилаца (Образац 9) 44 

9. Изјаву о осигурању објекта у току трајања радова и осигурање од 
одговорности према трећем лицу (Образац 10) 45 

10. Динамички план радова (Образац 11) 46 

11. Потврду о извршеном обиласку локације (Образац 12) 47 
  

Овлашћени представник Групе понуђача је понуђач који је у споразуму из чл. 
81. Закона о јавним набавкама, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе 
понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. 

 
Уколико понуђач наступа са групом понуђача, обрасце из конкурсне документације 

попуњава, потписује и оверава печатом сам понуђач или овлашћени представник групе 
понуђача. Документација из понуде, да би била исправна, мора да садржи следеће обрасце  

 
                                                                                                                                    Табела 2 
Ред. бр. Назив обрасца Страна 

1. Образац изјаве о испуњењу услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 1) 9 

2. Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 19 

3. Образац Спецификација радова на реконструкцији и адаптацији 
сервер сале (Образац 4) 24 

4. Образац Модел уговора (Образац 5) 31 

5. Образац изјаве о трошковима припремања понуде (Образац 6) 
(Напомена: ова изјава није обавезна) 41 

6. Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 42 

7. Потврду референтног наручиоца (Образац 8) 43 

8. Списак референтних наручилаца (Образац 9) 44 

9. Изјаву о осигурању објекта у току трајања радова и осигурање од 
одговорности према трећем лицу (Образац 10) 45 

10. Динамички план радова (Образац 11) 46 

11. Потврду о извршеном обиласку локације (Образац 12) 47 

12. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке  

  
 Сваки понуђач из групе понуђача, потписује и печатом оверава следеће обрасце: 
 
                                                                                                                                   Табела 3 
Ред. бр. Назив обрасца Страна 

12. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 1)  9 

13. Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 34 
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 Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава 
печатом следеће обрасце: 
 
                                                                                                                                      Табела 4 
 Ред. бр. Назив обрасца Страна 

1. Образац изјаве о испуњењу услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 1) 9 

2. Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 19 

3. Образац Спецификација радова на реконструкцији и адаптацији 
сервер сале (Образац 4) 24 

4. Образац Модел уговора (Образац 5) 31 

5. Образац изјаве о трошковима припремања понуде (Образац 6) 
(Напомена: ова изјава није обавезна) 41 

6. Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 42 

7. Потврду референтног наручиоца (Образац 8) 43 

8. Списак референтних наручилаца (Образац 9) 44 

9. Изјаву о осигурању објекта у току трајања радова и осигурање од 
одговорности према трећем лицу (Образац 10) 45 

10. Динамички план радова (Образац 11) 46 

11. Потврду о извршеном обиласку локације (Образац 12) 47 

12. Споразум којим се понуђач и подизвођач међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке  

 
Подизвођач доставља попуњен, потписан и оверен следећи образац: 
 

                                                                                                                                   Табела 5 
 Ред. бр. Назив обрасца Страна 

12. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 2)  11 

13. Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 42 
 
5.3. Јавна набавка није обликована по партијама. 

 
5.4. Понуда са варијантама није дозвољена. 

    
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде    

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи 
који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. 

 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са 

обавезном назнаком, у зависности да ли се врши измена, допуна или опозива понуде, 
''Измена( или допуна, или опозив) за јавну набавку радова на реконстреукцији и 
адаптацији сервер сале, број  Су. VIII-41-7/16, - НЕ ОТВАРАТИ''. 
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На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти назначити да се ради о групи понуђача и 
навести назив и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
По истеку рока за достављање понуда понуђач не може да повуче нити да 

мења своју понуду. 
 

5.6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити 
исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 
У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

 
5.7.  Понуда са подизвођачем  

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

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 предметне набавке који 
ће извршити преко подизвођача. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача. Уколико уговор о 

јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача са подизвођачем, тај 
подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка без 

обзира на број подизвођача. 
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова.  
 

5.8. Заједничка понуда  
 
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. став 4. тач.1) до 6) 
Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђача који ће у име групе потписати уговор, 
 понуђача који ће у име групе дати средство обезбеђења, 
 понуђачу који ће издати рачун, 
 рачун на који ће бити извршено плаћање, 
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
5.9. Начин и услови плаћања, као и друге околности од којих зависи  

прихватљивост понуде   
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5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања - Рок плаћања је минимум 45 
дана од дана испоруке фактуре, којом је потврђено извршење радова и испорука добра. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
5.9.2. Захтев у погледу испоруке добра - Рок испоруке добра не може бити дужи од 3 
(три) дана од дана пријема захтева наручиоца. 

 
5.9.3. Место извођења радова – на адреси наручиоца: АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ, 
УЛ. ВОЈВОДЕ ПУТНИКА ББ 

 
5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде – Рок важења понуде не може бити краћи од 
60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је 
дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење важења рока понуде. Понуђач 
који прихвати захтев за продужење важења понуде не може мењати понуду. 
 
5.10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди  

 
Цена мора бити изражена у динарима, заокружена на две децимале, без пореза на 

додату вредност, уколико није другачије назначено, исказана по јединици мере назначеној 
у Обрасцу понуде, са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у 
реализацији предмета јавне набавке (увозна царина, испорука и сл.), с тим да ће се за 
оцену понуде узимати цена без ПДВ-а. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге 
дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Обрасцу понуде у 
пољу „зависни трошкови“. Уколико понуђач у понуди наведе попусте и/или посебне 
погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом избора 
најповољније понуде. 

 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чл. 92. Закона. 
 

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на 
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу 
са понуђеним условима. 

 
5.11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 
заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење 
уговора о јавној набавци. 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 
 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
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5.12. Средство финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
 
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави бланко 

сопствену меницу као средство обезбеђена за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом „без 
протеста“, наплативо на први позив „по виђењу“, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности Уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Менично овлашћење мора бити у корист Наручиоца. Рок 
важења менице је 30 дана дуже од истека важења Уговора. Ако се за време трајања уговора 
промени уговорени рок Извођач је дужан да продужи рок важења меница.  

 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице мора да се продужи. 
 

Наручилац ће уновчити меницу дату за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 
Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје извршених радова на 

реконструкцији и адаптацији сервер сале достави бланко сопствену меницу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у 
регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом 
и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом „без протеста“, наплативо 
на први позив „по виђењу“, са назначеним износом од 10% од укупне вредности Уговора 
без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Менично овлашћење мора бити у корист Наручиоца. Рок важења менице је 30 дана дужи 
од истека важења гарантног рока. Ако се за време трајања гарантног рока промени 
уговорени рок Извођач је дужан да продужи рок важења меница.  

 
Наручилац ће уновчити меницу дату за отклањање грешака у гарантном року у 

случају да понуђач не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен Уговором.  

 
5.13. Гарантни рок 
 

Дужину гарантног рока за изведене радове навешће понуђач у својој понуди, и он 
почиње да тече од дана примопредаје радова. 

 
За изведене радове важи минимални гарантни рок од 2 (две) године од дана 

примопредаје радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок. 
 
За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме, и он почиње да тече 

од дана примопредаје  радова. 
 
Гаранција за испоручену опрему назначена је на гарантном листу произвођача 

опреме, и не може бити мања од 12 месеци. Изабрани понуђач је у обавези да уз 
испоручену опрему Наручиоцу достави припадајућу документацију за коришћење и 
одржавање, атесте, гарантне листове са списковима овлашћених сервиса. 
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5.14. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

5.15. Додатне информације или појашњена у вези са припремањем понуде 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца 

ул. Војводе Путника бб, електронском поштом на e-mail uprava@ni.ap.sud.rs или факсом на 
број 018/282-250) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

 
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 одбјавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

 
Додатне информације или појашњења упућују се напоменом ''Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације Су VIII-41-7/16-3''. 
 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за 
подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију. 

 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 
 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 
 

5.16. 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 примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
5.17. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налази на 

списку негативних референци  
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци које води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 82. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоветан предмету јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу за 
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна, платива на први позив. 
Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15% (уместо 10% из тачке 5.12. V 
Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за 
добро извршење посла мора да се продужи. 

 
5.18. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент 
критеријума   
 

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 

 
5.19. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора 

у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом    
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, у смислу чл.126. 

ст.2. Закона, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има краћи рок за 
извршење посла (опција Д) из Обрасца понуде. У случају истог времена завршетка посла, 
као најповољнија биће изабрана понуда која има дужи гарантни рока за изведене радове 
(опција Ђ) из Обрасца понуде. У случају истог времена завршетка посла и исте дужине 
гарантног рока за изведене радове биће изабрана понуда која има дужи гарантни рок за 
испоручену опрему (опција Е) 

 
5.20. 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, заштите животне средине, као 
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац 1 на страни 13 
конкурсне документације). 

 
5.21. 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. 
 

5.22. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  
 
У случају да понуђач који је учествовао у поступку јавне набавке 7/16 сматра да су 
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му у овом поступку јавне набавке мале вредности повређена права, у року од 5 дана, може 
да поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а предаје га наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail uprava@ni.ap.sud.rs, факсом на број 018/282-250 или препорученом пошиљком са 
повратницом, на адресу ул. Војводе Путника бб 18106 Ниш, и Републичкој комисији за 
заштиту права, на адресу Немањина 22-26 11000 Београд. 

 
Уз поднети захтев обавезно доставити доказ о извршеној уплати таксе на рачун 

буџета Републике Србије, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун бр.840-30678845-
06, шифра плаћања 253 или 153, са назнаком сврха уплате: Републичка административна 
такса за јавну набавку број 7/16. 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-171 Закона о 

јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Линк са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права је 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm 
 

5.23. Рок у којем ће уговор бити закључен  
 
Уговор о јавној набавци биће 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. 
ЗЈН. 

 
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) ЗЈН. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Образац 3  
6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

   
 

 На основу позива за јавну набавку радова на реконструкцији и адаптацији сервер 
сале, ЈН број 7/16, деловодни број Су. VIII-41-7/16-4 од 06.10.2016. године, дајем понуду 
како следи:  
 
Понуда број: __________________  Датум:_____________________ 
Назив понуђача/носиоца групе: __________________________________________________  
Адреса понуђача/носиоца групе (седиште):_________________________________________  
Име особе за контакт:___________________________________________________________ 
Овлашћено лице за потписивање уговора__________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ________________________________________________________________  
Број рачуна понуђача и назив банке:______________________________________________ 
Матични број понуђача : ___________________________  ПИБ: _______________________  
 
У поступку јавне набавке мале вредности, наступам (у зависности од наступа, 
заокружити истакнуто слово праћено малом заградом на почетку реда и попунити 
једну од понуђених опција): 
 
А) самостално 
 
Б)  подносим заједничку понуду као носилац групе са следећим члановима групе:  
 
Напомена 3: Податке у делу Б) попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од предвиђених места у 
обрасцу, потребно је да се наведени образац копира у потребан број примерака, да се 
попуни за сваког учесника у заједничкој понуди и да се достави уз понуду. 
 
 
Назив члана групе: ____________________________________________________________  
Седиште члана групе:__________________________________________________________  
Лице за контакт:_______________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ________________________________________________________________  
Текући рачун члана групе и назив банке:___________________________________________ 
Матични број члана групе : ___________________________  
ПИБ члана групе: ___________________________________  
Заступник члана групе наведен у Агенцији за привредне 
регистре који може потписати уговор_____________________________________________ 
 
Назив члана групе: ____________________________________________________________  
Седиште члана групе:__________________________________________________________  
Лице за контакт:_______________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ________________________________________________________________  
Текући рачун члана групе и назив банке:___________________________________________ 
Матични број члана групе : ___________________________  
ПИБ члана групе: ___________________________________  
Заступник члана групе наведен у Агенцији за привредне 
регистре који може потписати уговор______________________________________________  
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Назив члана групе: _____________________________________________________________  
Седиште члана групе:___________________________________________________________  
Лице за контакт:_______________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ________________________________________________________________  
Текући рачун члана групе и назив банке:___________________________________________ 
Матични број члана групе : ___________________________  
ПИБ члана групе: ___________________________________  
Заступник члана групе наведен у Агенцији за привредне 
регистре који може потписати уговор______________________________________________ 
 
B) са подизвођачем:   
 
Напомена 4: Податке о подизвођачу у делу В) попуњавају само они понуђачи који подносе 
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
обрасцу, потребно је да се образац копира у потребан број примерака, да се попуни за 
сваког подизвођача и достави уз понуду. 
 
Назив подизвођача: ____________________________________________________________  
Адреса подизвођача (седиште):___________________________________________________  
Лице за контакт:_______________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ________________________________________________________________  
Матични број подизвођача: ________________________ ПИБ:________________________  
Процентуално учешће подизвођача: _____%  
Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Назив подизвођача: ____________________________________________________________  
Адреса подизвођача (седиште):___________________________________________________  
Лице за контакт:_______________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ________________________________________________________________  
Матични број подизвођача: ________________________ ПИБ:_________________________  
Процентуално учешће подизвођача: _____%  
Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач ____________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
Назив подизвођача: ____________________________________________________________  
Адреса подизвођача (седиште):___________________________________________________  
Лице за контакт:_______________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ________________________________________________________________  
Матични број подизвођача: ________________________ ПИБ:_________________________  
Процентуално учешће подизвођача: _____%  
Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач ____________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
Г) рок важења понуде је _____ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана отварања 

понуде 

Д) рок за завршетак посла који је предмет ове набавке је ____ дана (не може бити 
дужи од 90 дана) од дана увођења у посао 

Ђ) дужина гарантног рока за изведене радове је ____ месеци (не може бити краћи од 2 
године) од дана примопредаје радова 

Е) дужина гарантног рока за испоручену опрему је ____ дана (не може бити краћи од 
12 месеци) од дана примопредаје радова 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА 

 
                                                                                                                                 Табела 6 

Укупна цена тражених добра без ПДВ-а:  
Износ ПДВ-а на укупну цену добра :  

Укупна цена добра :  
 
 

Дана, __.__.2016. године   ПОНУЂАЧ/ члан групе-
носилац посла 

   
 

 М.П.  
   

 
  - одговорно лице - 

 
 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ 

   

   

   

- одговорно лице члана групе- - одговорно лице члана групе- - одговорно лице члана групе- 

М.П. М.П. М.П. 

 
 
Напомена 5: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су наведени у обрасцу. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће као носилац 
посла попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII 
  СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

 И АДАПТАЦИЈИ СЕРВЕР САЛЕ 
Образац 4 

 
Tabela 7 

Р. 
Бр. Предмер и опис радова 

Једини
ца 

мере 

Коли
чина 

Цена по 
јединици 

мере 
ПДВ 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

  АГ радови       

1 Преглед постојеће антистатик подне 
облоге пауш. 1     

2 
Репарација постојеће антистатик ПВЦ 
подне облоге. 
Обрачун по м2 постављеног пода.  

м² 10     

3 Продори кроз међуспратну 
конструкцију и преградне зидове пауш. 1     

4 

Израда преградних зидова, метална 
подконструкција обложена обострано 
двоструким гипскартонским плочама 
12.5мм, систем Кнауф W112. 
Преградни неносиви зид израђује се 
од поцинкованих профила ЦW 75, 
испуна од стаклене минералне вуне 
густине 20 кг/м3. Обрачун по м2 зида. 

м² 40     

5 Монтажа носеће конструкције за нова 
противпожарна врата пауш. 1     

6 
Израда и уградња противпожарних 
једнокрилних врата, димензија 900 x 
2000 мм. 

ком. 1     

7 
Бојење нових зидова, површина и 
плафона дисперзивним бојама. 
Обрачун по м2 обојене површине. 

м² 120     

8 Заптивање свих продора 
противпожарном смесом пауш. 1     

9 
Припремно завршни радови и 
завршно чишћење просторија након 
завршетка свих радова 

пауш. 1     

  Електро-енергетика       

  ДЕА       

10 

Редован сервис ДЕА снаге  100 кВА  
са заменом: 
- филтер уља, ваздуха и горива 
- уља у мотору 
- контрола батерија 2 x 12 V ,  120 Ah 
- замена расхладне течности у 

систему за хлађење 

пауш. 1     
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11 

Визуелни преглед разводног ормана 
ДЕА , контрола ожичења, детаљно 
чишћење ормана, контрола 
функционисања елемената 
аутоматике, контрола уклапања и 
исклапања главних контактора. 

пауш. 1     

  Разводни ормани       

12 Проширење GRO-A потребном 
опремом ком. 1     

13 

Назидни разводни ормар RO-DC, 
напаја сопствену потрошњу,  
осветљење, климатизацију. Склопна 
опрема „Schneider Electric“ 

ком. 1     

14 

Назидни разводни орман  RO-UPS-
A/B, поседује поље А и поље Б, свако 
поље се напаја са једног од излаза 
УПС-а, напаја ПДУ летве. Склопна 
опрема „Schneider Electric“ 

ком. 1     

  Ел. каблови + развод       

  Енергетски каблови - испорука и 
монтажа       

15 Н2XХ 4x35мм2 приводни кабл до ДЦ м 50     

16 Н2XХ-Ј 1x25мм2 уземљење до ДЦ м 50     

17 Н2XХ 4x16мм2 напајање УПС-а и 
поврат до РО-УПС м 50     

18 Н2XХ 1x6мм2 уземљење до УПС-ева м 50     

19 Н2XХ 3x4мм2 напајање рекова м 60     

20 Н2XХ 5x6мм2 напајање клима ормана м 25     

21 Н2XХ 3x2.5мм2 напајање 
кондензаторских јединица м 100     

22 Н2XХ 3x2.5мм2 напајање опште 
потрошње м 130     

23 Н2XХ 3x1.5мм2 напајање осветљења м 130     

  

Испорука, полагање и повезивање на 
оба краја каблова за уземљење и 
изједначење потенцијала следећих 
типова и пресека 

      

22 Н2XХ-Ј 1x25мм2 м 50     

23 Н2XХ-Ј 1x16мм2 м 120     

24 Н2XХ-Ј 1x6мм2 м 240     

  
Напомена: каблове на крајевима и на 
сваких 2м обележити жуто/зеленом 
траком 
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25 

Испорука, монтажа и повезивање 
главне сабирнице за изједначавање 
потенцијала СИП 1 од бакарне шине 
пресека 60x10мм, са 20 отвора и 
поклопцем. СИП се поставља на зид 
испод ормана RO-DC у сервер Сали 

ком. 1     

26 

Испорука, монтажа и повезивање 
сабирнице за изједначење потенцијала 
СИП од бакарне шипе пресека 
60x10мм, са 20 отвора и поклопцем. 
СИП се поставља у дупли под, 
комплет са одстојним изолаторима 
који се на бетонску плочу фиксирају 
лепљењем. 

ком. 1     

27 PNK димензија 300 мм  м 25     

28 PNK димензија 400 мм  м 20     

29 Пластична каналица 60x40мм м 50     

30 Неспецифициран ситан монтажни 
материјал пауш. 1     

  Осветљење       

  
ЛЕД светиљка - панел 60x60цм; 36W, 
2900 лумена, боја 6500 К, радни век 
40,000 hrs  

ком. 4     

31 Паник светиљка са флуо извором 
снаге 1x8W ком. 1     

  Галантерија       

32 Једнополни прекидач, 10А, 230В ком. 3     

33 Наизменични прекидач, 10А, 230В ком. 3     

34 Серијски прекидач, 10А, 230В ком. 1     

35 Монофазна утичница са заштитним 
контактом, 16А, 230В ком. 5     

36 Индустријска УКО-УТО утичница, 
32А, монофазна, женска ком. 16     

  Завршни радови       

35 

Израда Упутства за коришћење 
уграђене опреме и обука особља. 
Обука се обавља на лицу места за 
операторе постројења и техничко 
особље.  

пауш. 1     

  Систем климатизације       
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36 

Испорука клима уређаја - сплит 
систем, професионална изведба, за 
хлађење електро и електронске 
опреме, хлађење до -20оЦ, за рад 
24h/365 дана, тип:  
Унутрашња јединица: CS – E18 
PKEA, 
Спољна јединица: CU – E18 PKEA,  
Производ „PANASONIC“; капацитет 
хлађења Qhl = 5,0 kW; напајање 230 V, 
50 Hz 
Клима уређај је: 
- намењен за сервер сале и сличне 

просторије, за 24/7 рад (ојачани 
лежајеви, другачији вентилатор..) 

- опремљен електронским exp 
вентилом за контролу капацитета 

- опремљен контролом кондензације 
на спољној јединици  

компл. 1     

37 
Демонтажа постојеће климе и 
поновна монтажа у сервер сали, и 
монтажа нове сплит климе 

компл. 1     

  Структурни кабловски систем       

  Материјал       

38 U/UTP кабл 4x(2x23AWG) CAT. 6, 
LSZH м 500     

39 Patch панел за 24xRJ-45модула, 
празан ком. 4     

40 Модул UTP RJ-45, cat. 6 ком. 96     

41 Оптички кабл ММ 50/125µм, 12 
влакана  м 120     

42 Оптички patch панел 24xЛЦ duplex, 
комплет са касетама ком. 4     

43 LC duplex адаптер, ММ ком. 96     

44 Pigtail LC/PC, MM, 50/125µm, 2m ком. 140     

45 Цевчица за заштиту сплајса ком. 140     

46 Patch guide 1HU, црни ком. 4     

47 Ситан монтажни материјал   1     

48 Мрежасти носач каблова димензије 
300мм м 12     

49 Радови       

50 Инсталација 19" панела у рек ком. 4     

51 Полагање U/UTP каблова и 
обележавање м 500     

52 Конектовање РЈ-45 модула на U/UTP 
каблове ком. 96     
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53 Полагање оптичких каблова и 
обележавање м 120     

54 
Увођење ФО кабла у панел, 
формирање резерве, припрема за 
спласовање 

ком. 8     

55 Повезивање оптичког влакна са 
pigtail-om splice методом ком. 140     

56 Атестирање U/UTP линкова са 
израдом мерног протокола ком. 48     

57 Атестирање оптичких линкова са 
израдом мерног протокола по влакну ком. 140     

  Систем дојаве пожара       

58 Централа противпожарна, са ЛЦД-ом, 
3 зоне непроширива, Kentec Sigma XT ком. 1     

59 Акумулатори 12V/7Ah, AKU7AH ком. 2     

60 
Детектор пожара, конвенционални, 
комбиновани, са подножјем, HORING 
AH-0315 

ком. 2     

61 Ручни јављач, конвенционални, 
блокирајући, плави, ZETA, ZT-CP3/B ком. 1     

62 
Сирена унутрашња/спољашња 
конвенционална, црвена, HORING, 
AH-03127-S 

ком. 2     

63 

Сирена са блескалицом 
унутрашња/спољашња 
конвенционална, црвена, HORING, 
AH-03127-BS 

ком. 3     

64 Кабл JH(St)H 1x2x0.8mm м 50     

65 Кабл NHXHX 3x1.5mm2 м 5     

66 Кабл  NHXHX 2x1.5mm2 FE 180/E30 м 5     

67 Кабл JE-H (St) H 1x2x0.8mm FE 
180/E30 м 8     

68 Халоген free цев, обујмице и остали 
делови Ø 16,  Ø18 м 10     

69 Бужи црево Ø18 халоген free м 10     

70 

Провера инсталације, програмирање, 
функционално испитивање, израда 
пратеће документације, упутства за 
рад, књиге догађаја, обука корисника 
и пуштање система у рад 

компл. 1     

71 

Испорука и уградња ручне боце за 
гашење пожара са еколошким гасом 
Foxer, намењених гашењу сервер сала 
и комуникационе опреме. Боца 
садржи 2кг гаса  

ком. 3     

  Надзор параметара средине ком.      
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72 
NetBotz Room Monitor 455 са 
интегрисаном ИП камером са 
детектором покрета NBWL0456 

ком. 1     

73 Сензор отварања врата Сервер сале 
NBES0302 ком. 1     

74 Повезивање и подешавање система компл. 1     

  Контрола приступа       

75 

Самостални читач картица - 
контролер за контролу приступа 
- Капацитет: 30000 отисака 
- Капацитет логовања: 50000 

регистрација 
- Читач Mifare картица 
- LCD екран 
- Може да ради самостално 
- Комуникација са уређајем: 

RS232/485 или TCP/IP 
- USB прикључак за мануелни 

пренос података 
- Идентификација: самостална Mifare 

картица, 1-5 bit PIN броја 
- Корисник је у могућности да сам 

дефинише шифру 
- Контрола приступа: 50 временских 

зона, 5 група, 10 комбинација за 
отварање врата, вишекориснички 
улаз 

- Сертификати: UL, CE, FCC, MIC 
- Уређај има заштиту од високог 

напона 
- Водоотпоран је  
- ZK SOFTWARE SC 103 

ком. 1     

76 Интерфејс за напајање, TNV PSU са 
back up батеријом 12V, 7.2Ah ком. 1     

77 Тастер „Exit“- пластични ком. 1     

78 Кабл JH(St)H 1x2x0.8mm м 50     

79 Каналица халоген free 20x20mm м 25     

80 Бужи црево Ø18 халоген free м 25     

81 Сигурносни тастер за отварање врата 
у случају хаварије ком. 1     

82 
Електромагнетна брава са 
припадајућим носачима за монтажу 
на врата и шток 

ком. 1     

83 

Електромагнетни прихватник Fail 
Secure, 12 VDC/AC, комплет са 
плочицом 250мм, отвор за 
закључавање 

ком. 1     

84 Испорука картица 125 kHz ком. 10     
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85 

Провера инсталације, програмирање, 
функционално испитивање, израда 
пратеће документације, упутства за 
рад, књиге догађаја, обука корисника 
и пуштање система у рад 

пауш. 1     

86 
Пројектовање свих потребних 
пројекта, без пријављивања пројекта, 
сагласности и сл. 

ком. 1     

УКУПНО:   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 
Су. VIII-41-7/16-__ 
__.__.2016. године 

Н  и  ш 

  
 
 
Место за штамбиљ Понуђача 
 
 
 
 
 
 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
(Образац 5) 

Закључен дана __.__.2016. године (датум уноси Извођач) између уговорних страна: 
 

1. РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – АПЕЛАЦИОНИ СУД, са седиштем у 
Нишу, улица Војводе Путника бб, ПИБ 106400812, Матични број 
17773739, Регистарски број 6162799514, Шифра делатности 8423, 
кога заступа председник суда Драган Јоцић, (у даљем тексту: 
Наручилац)  и  
 
2. Понуђач_______________________________________, са седиштем 
у ______________________, ул. _____________________ бр. ______, 
ПИБ __________, матични број ____________, e-mail:______________ 
кога заступа директор _______________________(у даљем тексту:  
Извођач) 
 
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 
подизвођача, у уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно сви подизвођачи) 
 

Предмет уговора Извођач ће извршити (заокружити) 

а) самостално 

б) са подизвођачем _____________________________са седиштем у 

______________________ ул. _______________________ бр. _____, 

ПИБ:___________________, Матични број: _____________________, 

e-mail: __________________________, телефон: _________________ 

кога заступа директор _____________________________, правни акт 

о ангажовању подизвођача са наведеним пословима које ће 

извршити бр. __________________ од __________________ 

в) односно са члановима групе понуђача:  

___________________________ са седиштем у _________________, 

ул. ___________________________ бр. ______, ПИБ: ____________, 

Матични број: _____________, телефон: ________________, e-mail: 

_________________, кога заступа директор: ___________________ и 
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___________________________ са седиштем у _________________, 

ул. ___________________________ бр. ______, ПИБ: ____________, 

Матични број: _____________, телефон: ________________, e-mail: 

_______________, кога заступа директор: ______________________. 

  г) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке и којим је одређен носилац 

групе понуђача бр._____________________ од ___________ 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 
- да је Наручилац, на основу чл.31. и чл.60. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, спровео поступак за јавну 
набавку мале вредности ''Радови на реконструкцији и адаптацији сервер сале за потребе 
Апелационог суда у Нишу'', у даљем тексту Радови, по позиву број Су. VIII-41-7/16-4 од 
07.10.2016. године, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Апелационог суда у Нишу; 

- да је Извођач доставио (самостално/са подизвођачем/заједнички) понуду број: 
___________________ од ___.___.2016. године (биће преузето из понуде), у даљем тексту 
Понуда, која у потпуности одговара условима и техничкој спецификацији из конкурсне 
документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

- да је Наручилац у складу са чл.108. Закона, на основу Одлуке о додели уговора 
број _______________ од ___.___.2016. године и Понуде Извођача изабрао Извођача за 
јавну набавку мале вредности Радови; 

- да Наручилац овај уговор закључује на основу чл.112. Закона у границама 
процењене вредности јавне набавке;  

- да су саставни део уговора и представљају његову недељиву целину: Образац 
понуде са структуром цене (Образац3) и Спецификација Радова са структуром цене за 
сваку ставку појединачно (Образац4). 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.  

 Овај Уговора се закључује ради регулисање међусобних права и обавеза уговорних 
страна, у вези са извођењем радова за јавну набавку Радови и то: 

- АГ радови 
- Електро-енергетика 
- Систем климатизације 
- Структурни кабловски системи 
- Систем дојаве пожара 
- Надзор параметара средине 
- Контрола приступа 
- Израда пројекта изведеног стања 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 2. 

Предмет Уговора су радови на реконструкцији и адаптацији сервер сале, за потребе 
Наручиоца, у свему према техничком опису из конкурсне документације Наручиоца и 
спецификацији радова у прихваћеној Понуди Извођача, који чине саставни део уговора и 
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представљају његову недељиву целину. 

Радови који су предмет овог уговора Извођач има извршити Наручиоцу на адреси: 
ул. Војводе Путника бб, у Нишу. 

Извођач се обавезује да предметне радове изврши у року од ________ (словима: 
___________________) календарских дана, од дана закључења Уговора (у који се рачуна и 
рок увођења у посао), у време и на начин како је то предвиђено у техничком опису 
конкурсне документације. 

Извођач ће предметне радове извести у свему према техничким карактеристикама и 
конкурсној документацији, у складу са усвојеном Понудом, сагласно уговореном року из 
чл.11. овог Уговора, према законима, прописима, стандардима и нормативима за ову врсту 
радова, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама. 

 
ВРЕДНОСТ РАДОВА - ЦЕНА 

 
Члан 3. 

Све јединичне цене дате у Понуди садрже све елементе (материјал, радну снагу, 
потребну механизацију и специјалне алате, све помоћне радове, обавезе према заједници 
(порезе и таксе, друге дажбине, акумулације и др.) и подразумевају комплетно завршену 
сваку позицију радова, те се не могу мењати у току извођења радова због евентуално 
некомплетног описа позиција. 

Члан 4. 
Укупно уговорена цена радова, који представљају предмет јавне набавке, а према 

ценама датим у Понуди, износи _________________ динара (словима: 
_____________________________ динара) без ПДВ-а, односно _______________________ 
динара (словима: ___________________________________ динара) са ПДВ-ом. Јединичне 
цене за посао из чл.2. овог Уговора, исказане су у прихваћеној Понуди Извођача и Обрасцу 
структуре цене, без урачунатог ПДВ-а, која документација је саставни део овог Уговора. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на 
основу којих је одређена, осим у случајевима прописаним законом. 

Уговорена цена обухвата цену предметних радова, пратећих услуга и уграђене 
опреме и све остале трошкове који су потребни за завршетак посла. 

Коначан обрачун ће се извршити према стварно извршеним предметима радова, а у 
оквиру средстава опредељених за ове намене које износи _________________(словима: 
___________________)-попуњава Наручилац, динара без ПДВ-а. 

Након завршетка радова који су предмет овог Уговора, на основу количина 
евидентираних у грађевинској књизи, овереној од стране надзорног органа којег одређује 
Наручилац, и по потписивању записника о извршеним радовима, од стране овлашћеног 
лица Наручиоца, врши се плаћање извршених радова Извођачу, по претходно 
испостављеном рачуну, у складу са Чланом 5. овог Уговора. 

Цена из ст.1. овог члана обухвата и све зависне трошкове везане за извршење везане 
за извршење предметних радова из чл.2. овог Уговора 

 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Члан 5. 

Након извршених радова Наручиоцу у складу са чл.2. овог Уговора, Извођач 
доставља рачун за извршене радове у 2 (два) примерка. Рачун се доставља овлашћеном 
лицу Наручиоца. Уз рачун Извођач доставља и записник о извршеним радовима из чл.12. 
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овог Уговора, на коме бити уписано читко име и презиме, потпис овлашћеног лица 
Извођача. 

Рачуни који нису сачињени у складу са одредбама овог члана биће враћени 
Извођачу, а плаћање одложено на штету Извођача, све док се не изврши исправка и 
испостава ваљано сачињеног рачуна. 

Наручилац има обавезу да изврши плаћање испостављеног рачуна, сачињеног у 
складу са претходно наведеним у ст.1 и ст.2 овог члана, сагласно Закону о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Сл. гласник РС'', 
бр.119/2012). 

Плаћање се вршити уплатом на рачун Извођача број __________________________ 
који се води код банке _________________________________, у зависности од динамике 
уплате новчаних средства предвиђених за ту економску класификацију од стране 
Министарства Правде Републике Србије, а најкасније у року од 45 (четрдесетпет) дана од 
дана испостављања рачуна са тачно наведеним називима и количинама извршених радова 
и уграђених добара. 

ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА 
 

Увођење у посао 
 

Члан 6.  
 Сматра се да је Извођач уведен у посао кад Надзорни орган Наручиоца на првој 
страни Грађевинског дневника констатује да је увео Извршиоца у посао, а најкасније у 
року од 3 (три) календарска дана, од дана закључења овог Уговора. 

 
Обавеза Извођача 

 
Члан 7. 

 Извођач има обавезу да најави извршење радова најмање 24 часа пре самог почетка 
извршења радова, на контакт телефон који беде наведен у налогу за радове. 

 Извођач се обавезује да: 
1) уговорене радове изведе квалитетно, у уговореном року и у складу са важећим 

прописима и стандардима, по систему ''кључ у руке'', у складу са техничком 
спецификацијом из конкурсне документације Наручиоца. 

2) именује одговорно лице за извршење радова и о томе писмено обавести Наручиоца 
одмах по потписивању Уговора и да у року од 3 календарска дана, од дана 
закључења Уговора, достави овлашћеним лицима Наручиоца динамику извршења 
радова, на коју је Наручилац дао сагласност; 

3) достави писани списак свих запослених који ће извршити предметне радове, и који 
испуњавају све прописане услове за обављање истих; 

4) Надзорном органу Наручиоца омогући несметано вршење надзора у току извођења 
радова и поступа п његовом налогу; 

5) закључи споразум о примени мера безбедности и здравља на раду са Наручиоцем и 
током извршења уговора поштује и примени све мере безбедности и заштите 
здравља на раду, посебно мере за безбедан рад на висини, сходно закону, техничким 
и другим прописима и интерним актима Наручиоца; 

6) се придржава свих закона, техничких прописа и других прописа и других екстерних 
и интерних аката Наручиоца, као и упутства Надзорног органа, која се односе на 
место извршења радова; 

7) обезбеди услове за примопредају предметних радова, као и у примереном року 
отклони све евентуалне примедбе; 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.7/16 
 

ЈНМВ 7/16                                                                                                                                                  Стр.35 од 48 

8) обезбеди атесте за све уграђене материјале и системе, а по захтеву Наручиоца врши 
додатно испитивање материјала у овлашћеној установи, о свом трошку; 

9) изведе радове уз причињавање минималне могуће штете и о свом трошку, а након 
завршетка радова уклони сав преостали материјал и опрему са локације на којој су 
извођени радови; 

10) сачини извештај/елаборат о извршеним радовима са траженом техничком 
документацијом, укључујући и испитне извештаје од стране овлашћеног и 
лиценцираног друштва, све у складу са техничком спецификацијом из конкурсне 
документације; 

11) тражену комплетну документацију, прихваћену од стране Наручиоца, испоручи у 
обиму како је то дефинисано пројектним задатком у конкурсној документацији 
Наручиоца; 

12) сноси све транспортне трошкове у вази са предметом овог Уговора; 
13) изврши друге обавезе предвиђене законом, другим прописима и овим Уговором. 
 

Обавеза Наручиоца 
 

Члан 8. 
Наручилац се обавезује да: 

1) одреди овлашћено лице – надзорни орган, које ће обављати контролу извршених 
радова, оверу записника, грађевинског дневника, грађевинске књиге и друге 
неопходне документације, и о томе писмено извести Извршиоца одмах по 
потписивању Уговора од стране уговорних страна; 

2) по завршетку радова, на начин и у року утврђеном овим Уговором, плати уговорену 
цену; 

3) изврши и све остале потребне активности сходно овом Уговору и конкурсној 
документацији. 

 
Члан 9. 

Надзорни орган Наручиоца врши стручни надзор у складу са одредбама Закона о 
планирању и изградњи објеката и Правилника о садржини и начину вршења стручног 
надзора у току извршења предметне јавне набавке, као и у складу са другим важећим 
прописима, а на основу тражења које доноси Наручилац, а нарочито: 

1) врши контролу квалитета свих радова који се изводе; 
2) по потреби захтева од Извођача додатно испитивање материјала у овлашћеној 

установи, о трошку Извођача; 
3) овери динамички план реализације радова; 
4) врши контролу усклађености радова из Понуде Извођача са радовима који се изводе 

и предузима потребне мере када постоје одступања, која су резултат оправданих 
разлога; 

5) врши контролу и оверу финансијске документације коју прими од Извођача; 
6) оверава пресек изведених радова (обрачунски лист у грађевинској књизи); 
7) обавља целокупну стручну комуникацију за Извођачем преко грађевинског 

дневника; 
8) констатује завршетак уговорених радова на последњој страни грађевинског 

дневника и тиме даје сагласност да је објекат спреман за примопредају; 
9) и друга права и обавезе у складу са позитивним прописима и овим Уговором; 

 
Вишак радова и непредвиђени радови 

 
Члан 10. 
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Јединичне цене за све позиције радова из предмера и предрачуна радова усвојене 
понуде Извођача, за које се утврди постојање вишкова радова који не прелазе 5% укупно 
уговорених количина радова неће утицати на продужење рока завршетка радова. 

Према члану 115. став 1. Закона Наручилац може да дозволи промену цене, вишак 
количина, који се плаћа по уговореној јединичној цени, што прописују Посебне узансе о 
грађењу (''Сл лист СФРЈ, бр. 18/77''), ако не прелазе 5% од уговорених количина радова.  

Уговорне стране могу, уколико се испуне законом предвиђени услови, у случају 
појаве непредвиђених радова, исте уговорити на начин прописан чл.36. ст.1. т.5. Закона. 
 

Рок за завршетак радова и динамика извођења радова 
 

Члан 11.  
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од _____ (словима: 

_______________) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према 
приложеном Динамичком плану, који је саставни део овог Уговора. 

У Динамичком плану радова табеларно ће бити приказани сви рокови за 
појединачне фазе и активности у извођењу радова по календарским данима. 

Извођач је дужан да се придржава Динамичког плана радова, а у случају да Извођач 
не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да уведе урад више 
извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и захтевање повећање 
трошкова или посебне накнаде. 

У случају значајног одступања која доводе у сумњу могућност Извођача да заврши 
радове, Наручилац може отказати овај уговор. 

Продужење рока из рока за које Извођач одговара могуће је само изузетно, на 
писани захтев Извођача, поднетог у року од 5 дана од дана сазнања за ове разлоге, уз 
њихово детаљно образложење. Одлуку о продужењу рока доноси Наручилац. Уговрени 
рок је продужен кад уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну 
писани споразум. 

Пријем извршених радова 
 

Члан 12. 
Пријем извршених радова се врши од стране овлашћеног представника Наручиоца 

и у присуству овлашћених представника Извођача. 

Све примедбе Наручиоца при пријему предметних радова Извођач је дужан 
започети са отклањањем одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана примедбе, те да 
исте отклони у најкраћем року. 

Након извршења радова сачињава се Записник, који овлашћени представник 
Наручиоца и Извођача састављају и потписују, уз предају од стране Извођача неопходне 
документације Наручиоцу о извршеним радовима. 

 
ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

 
Члан 13.  

Извођач према Наручиоцу у потпуности одговара за извршење уговорне обавезе. 
Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју проузрокује наручиоцу 

или трећим лицима извршењем радова из чл.2. овог Уговора. 
Извођач у потпуности одговара за штете које проузрокује подизвођач кога је 
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ангажовао сходно овом Уговору, као да их је сам проузроковао. 

 
КВАЛИТЕТ РАДОВА И УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ 

 
Члан 14.  

За квалитет извршених радова гарантује и одговара Извођач, који Наручиоцу 
гарантује да извршени радови потпуно одговарају свим техничким описима, 
карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације Наручиоца 
и прихваћеној Понуду Извршиоца. Уколико се у било којој фази извршавања посла 
констатују недостаци у погледу квалитета извршених радова, који су предмет понуде, 
извршиолац је обавезан да недостатке отклони одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана 
од дана пријема писменог налога Наручиоца. Извођач је у обавези да без накнаде отклони 
све евентуалне недостатке. 

Извођач је обавезан да посао обави стручно и квалитетно према правилима струке и 
важећим нормативима и стандардима. Ако је утврђено од стране надзорног органа 
Наручиоца да је квалитет радова неодговарајући, тако да може угрозити сигурносз објекта, 
људи и околине, наручилац има право да захтева од Извођача да обустави радове и да 
поново о свом трођку, изведе нове у скаду са правилима струке. 

Извођач даје гаранцију на квалитет изведених радова и квалитет грађевинског 
материјала, из техничке спецификације конкурсне документације Наручиоца, уз гарантни 
рок који износи _________ (словима:________________) месеци, од дана примопредаје 
посла. 

Извођач даје гаранцију на квалитет уграђене електро опреме/материјала техничке 
спецификације конкурсне документације Наручиоца, уз гарантни рок који износи _______ 
(словима:_______________) месеци, од дана примопредаје посла. 

Извођач је дужан да у гарантном року, на писани захтев Наручиоца, о свом трошку 
отклони све недостатке узроковене неадекватним извршењем посла и уградњом опреме, 
као и све скривене мане које нису могле да буду уочене приликом примопредаје 
(укључујући трошкове материјала и све трошкове радне снаге потребне за интервенцију 
отклањања недостатака). 

За радове на којима су уочени наведени недостаци утврђује се нови гарантни рок из 
става 3. овог члана. 

ВИША СИЛА 
 

Члан 15.  
У случају наступања више силе уговорне стране се ослобађају од одговорности за 

неблаговремено извршење или неизвршење појединих уговрних обавеза, у обиму у ком 
виша сила производи дејство на извршење њихових обавеза.  

Као случајеви више силе који ослобађају уговорне стране од обавеза из овог 
Уговора, сматраће се случајеви који својим настанком спречавају извршење обавеза 
уговорних страна, а нису се у време закључења Уговора могли предвидети и пре њиховог 
наступања спречити или избећи. 

Под случајевима више силе нарочито се сматрају: пожар, поплава, земљотрес, 
епидемије, штрајкови, рат, ратна дејства, саботажа као и друге околности изван контроле и 
утицаја уговорних страна. 

Уговорене обавезе чије је извршење спречено постојањем више силе биће одложене 
у дужини трајања више силе. 

Уговорна страна, која услед дејства више силе, захтева да буде ослобођена од 
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извршења уговрних обавеза мора другу страну да обавести у писменој форми о настанку 
више силе истог дана, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана наступања више силе. 

У обавештењу из претходног става, уговорна страна која захтева да буде ослобођена 
од извршења уговорених обавеза, дужна је да наведе врсту више силе и доказе о постојању 
и очекивању трајања више силе. 

По престанку деловања више силе уговорне стране ће наставити са извршавањем 
обавеза које су биле одложене за време трајања више силе. 

Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе или 
део својих обавеза у периоду дужем од 1 (једног) месеца уговорне стране ће се 
споразумети о даљем поступању у извршењу одредби овог Уговора. 

 
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА 

 
Члан 16.  

Осим из разлога више силе, Наручилац може прихватити продужење рока за 
извођење радова и услед наступања једног од следећих разлога: 

1. изузетно лиђих климтских услова; 
2. вештачких препрека или физичких услова које Извођач није могао предвидети; 
3. налога Наручиоца за додатне радове; 
4. било која обустава радова која није последица Извођачевог пропуста; 
5. чекање (исходовање) аката државних, судских и других органа, јавних и других 

предузећа и установа/завода; 
 
Разлози из става 1. овог члана, укључујући и вишу силу, биће констовани у 

грађевинском дневнику. 

Извршење обавеза које је онемогућено из разлога описаних у претходном ставу 
одлаже се за време њиховог трајања, а по престанку наведених разлога обавезе по овом 
Уговору ће се у целости извршавати. 

Уговорне стране неће бити у обавези да плаћају надокнаде због неизвршених 
обавеза, уколико је неизвршење последица продужења рока из разлога описаних у ставу 1. 
овог члана, и у ком случају се може пре истека рока извршења Уговора, на захтев 
Извођача, изменити Уговор у складу са законом, а на основу податакла из грађевинског 
дневника. 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 17.  

Извођач се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора достави бланко 
сопствену меницу као средство обезбеђена за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом „без 
протеста“, наплативо на први позив „по виђењу“, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности Уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Менично овлашћење мора бити у корист Наручиоца. Рок 
важења менице је 30 дана дуже од истека важења Уговора.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
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важност менице мора да се продужи. 

Наручилац ће уновчити меницу дату за добро извршење посла у случају да Извођач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Извођач је дужан да приликом примопредаје извршених радова на реконструкцији 
и адаптацији сервер сале достави бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом „без протеста“, наплативо на први 
позив „по виђењу“, са назначеним износом од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-
а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Менично 
овлашћење мора бити у корист Наручиоца. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека 
важења најдужег гарантног рока за уграђене уређаје. Ако се за време трајања гарантног 
рока промени уговорени рок Извођач је дужан да продужи рок важења меница.  

Наручилац ће уновчити меницу дату за отклањање грешака у гарантном року у 
случају да Извођач не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен Уговором. 

 Менице, менична овлашћења-писма и картоне депонованих потписа, који су 
наведени у овом члану држе се у благајни Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза 
Извођача, односно до истека свих гарантних рокова који су предвиђени овим Уговором. 

По завршеном послу Наручилац ће Извођачу, на писани захтев, вратити: меницу, 
менично овлашћење-писмо и картон депонованих птписа датих као средство обезбеђења 
за добро извршење посла. 

По истеку свих гарантних рокова, Наручилац ће Извођачу, на писани захтев, 
вратити: меницу, менично овлашћење-писмо и картон депонованих потписа датих као 
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. 

 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члана 18.  

Извођач предметних радова, укључујући и његове подизвођаче, односно чланове 
групе, се обавезују да податке које добију од Наручиоца или до њих дођу током рада, 
чувају као пословну тајну и након престанка уговорних обавеза, у складу са прописима 
Републике Србије и општим актима Наручиоца. Исте може користити само у сврху израде 
документације која се тражи у конкурној документацији Наручиоца или је потребна за 
евидентирање докуемнтовања предметне набавке. Лице које је примило претходно 
наведене податке дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости, и 
после истека уговрних обавеза по овом Уговору. Рок чувања наведених података је трајан. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 19. 

С обзиром на то да уговорне стране овај Уговор закључују у међусобном поверењу 
и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима савесности и 
поштења.  

На све шта није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу. 
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На овај Уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према 
прописима Републике Србије. 

Члан 20. 
Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени 

заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти 
дан  Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу. 

Овај Уговор ступа на снагу предајом Наручиоцу средства обезбеђења из чл.17. овог 
Уговора и траје до окончања извршења радова из чл.2. овог Уговора, односно до утрошка 
средстава предвиђених за ову намену из чл.4. ст.4. овог Уговора, који услов раније 
наступи. 

Члан 21. 
 Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 
обострану сагласност уговорних страна.  

Након закључења уговора о јавној набавци, на основу чл.115. ст.1. Закона, 
Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, 
с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% укупне вредности 
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да 
буде већа од вредности из чл.39.ст.1. Закона. 

Члан 22. 
  
 Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у 
вези са овим Уговором решавати споразумно мирним путем. 

Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне, 
што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредни суд у Нишу. 

Члан 23. 
 

Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај Уговор прочитан и протумачен, те 
га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања овлашћених 
представника уговорних страна и достављања менице за добро извршење посла.  

Члан 24. 
 

 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВОЂАЧ 
   

Драган Јоцић,  
 

Председник суда 
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IX ОБРАСЦИ 
 
 

9.1. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

Образац 6 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________, 
                                                                                              навести назив понуђача  

доставља укупан износ и структура трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 
                                                                                                                                      Табела 8 

ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС У РСД са 
ПДВ-ом 

  
  
  
  
  
  

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 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
Дана: __.__.2016. године        М. П.                     Потпис одговорног лица   

        ______________________  
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9.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Образац 7 
 

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________,  
                                                                      (Назив понуђача / подизвођача) 

даје: 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку 
јавне набавке радова на реконструкцији и адаптацији сервер сале број 7/16, деловодни број 
Су. VIII-41-7/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 

Дана: __.__.2016. године        М. П.                     Потпис одговорног лица   
        ______________________  

 
 
Напомена 11: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручилац 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 заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став1. тачка2) Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву ископирати 
у потребан број примерака. 
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Образац 8 
 

9.3.  ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 
 
 

Назив  референтног 
наручиоца: _________________________________ 

Седиште: __________________________________ 
Улица и број: _______________________________ 

Телефон: ___________________________________ 
Е-mail: _____________________________________ 

Матични број: ______________________________ 
ПИБ: ______________________________________ 

 
У складу са чл.77. ст.2. т.2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо Вам 
 

П О Т В Р Д У  
 

којом потврђујемо да је ______________________________________, у даљем тексту 
понуђач, са седиштем у ______________, у 2013, 2014. и 2015. години, извео радове који су 
исти или слични предмету ове јавне набавке у укупној вредности од 
______________________ динара (словима: _____________________________________ 
динара) без ПДВ-а. 
 
Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у јавној набавци број Су. VIII-41-7/16 
''Радови на реконструкцији и адаптацији сервер сале за потребе Апелационог суда у Нишу'' 
и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
Место: _____________________ 
Датум:______________________  

 

                                                                                                         Наручилац-Купац 

                                                                                             _____________________________  
                                                                                             (потпис и печат овлашћеног лица) 

 
 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 
                     наручиоце-купце из референтне листе 
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9.4.  СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА 

 Tabela 9 

Ред. бр. Списак референтних наручилаца – купаца Вредност извршених 
радова без ПДВ-а 

1. 2. 3. 

   

   

   

   

   

   

   

Укупно:  

 
 

Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или фотокопије. 

Напомена: У случају већег броја референтних наручилаца-купаца 

                     ову табелу копирати. 
 

                            Потпис овлашћеног лица 
                                                           М.П. 
                                                                                                 _______________________  
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9.5. ИЗЈАВА О ОСИГУРАЊУ ОБЈЕКТА У ТОКУ ТРАЈАЊУ РАДОВА И 
ОСИГУРАЊУ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

 
Изјављујем под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, да ћу у 
својству Извођача радова за јавну набавку ''Радови на реконструкцији и адаптацији сервер 
сале за потребе Апелационог суда у Нишу'', редни број ЈНМВ 7/16, пре почетка радова о 
свом трошку осигурати све радове, објекте и раднике према важећим прописима о 
осигурању и да ћу полису осигурања у свако доба ставити Наручиоцу на увид. 
 
Осигурање ће бити извршено на начин да су Наручилац и Извођач у потпуности 
обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне 
њихове вредности. 
 
Поред осигурања објекта, радника и радова из Уговора, извршиће се и осигурање од 
одговорности према трећем лицу (о трошку понуђача)за све штете нанете било ком лицу 
или имовини које се могу појавити у току извођења радова из Уговора. 
 
Наручиоца ћу обавестити за све рекламације, потраживања од штете. трошкове и издатке, 
које настану изван урбанистичке локације, а које сам изазвао као Извођач. 
 
Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима. 
 
 
 

Место и датум М.П. Потпис овлашћеног лица 
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9.6. ДИНАМИЧКИ ПЛАН РАДОВА 
за јавну набавку за извођење радова на реконструкцији и адаптацији 

 сервер сале за потребе Апелационог суда у Нишу 
 

Упутство:  
 
Направити детаљан динамички план извођења радова, којим ће бити дефинисани 
динамика и рокови извођења радова по врстама и позицијама у понуђеном року за 
завршетак посла који је предмет ове јавне набавке, на основу кога ће се пратити динамика, 
и по потреби примењивати мере које су предвиђене у уговору за случај кашњења. Рок 
завршетка посла не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења Извођача у 
посао. 
 
Понуђач је у обавези да самостално или са чланом групе понуђача направи динамички 
план извођења радова и достави га у понуди, а који показује да ће посао који је предмет 
јавне набавке бити реализован у понуђеном року. 
 
Динамички план извођења радова, који понуђач доставља као саставни део понуде, мора 
бити читко написан, јасан, прецизно приказан, оверен и потписан од стране овлашћеног 
лица понуђача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дана: __.__.2016. године        М. П.                     Потпис одговорног лица   
        ______________________  
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9.7. ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 

 
Образац 12 

 

П О Т В Р Д А 

Апелациони суд у Нишу 
ул. Војводе Путника бб  

 
 
 

Потврђујем да је Понуђач ________________________________________, са седиштем у 
___________________, ул. _______________________________ бр.____, дана __.10.2016. 
године, обишао локацију Апелационог суда у Нишу, ул. Војводе Путника бб. 
 
Потврда се издаје за учествовање у набавци ЈНМВ 7/16, ради реконструкције и 
адаптације сервер сале која се налази у згради суда и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
Место: Ниш,  
Датум: __.10.2016. године 
 

М.П. Члан комисије  
за ЈНМВ 7/16 
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9.9. ПУНОМОЋЈЕ 
 

 
Образац 13 

 
Назив и седиште понуђач: ____________________________________________________ 
Жиро рачун и назив банке: ___________________________________________________ 
Матични број предузећа : __________________________  ПИБ: ____________________  
Особа за контакт: ___________________________ Тел/фах/e-mail: __________________  
Понуда број: __________________  Датум:_____________________ 
 
 

На основу  позива  Апелационог  суда у Нишу за достављање понуде за испоруку 
канцеларијског материјала, прилажем  следеће:  
 
 

П У Н О М О Ћ Ј Е  
за учешће у поступку јавног отварања понуда 

 
....................................................................................., из ................................................................ 
( име и презиме лица које представља понуђача)             (адреса пребивалишта) 
власника личне карте број ...................................... издате од ......................................................  
ЈМБГ ...................................... , који се овлашћује да  у  име  
.............................................................................................из ..........................................................
 ( назив понуђача )                                                 
присуствује јавном отварању понуда за Јавну набавку ''Радови на реконструкцији и 
адаптацији сервер сале'', по  позиву број Су. VIII-41-7/16-4 од 07.10.2016. године.  
 

Овлашћени представник има право заступања понуђача у свим елементима који су 
предвиђени у поступку јавног отварања понуда, као што су увид у податке који се уносе у 
записник за све понуђаче и упућивање примедби на садржај записника и примедбе на 
процедуру отварања понуда.  

 
Представник је овлашћен за потписивање записника и преузимање копије 

записника.  
 

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се 
не може користити. 
 
Дана: __.__.2016. године        М. П.                     Потпис одговорног лица   

        ______________________  

 

 

 

 

 


