НАРУЧИЛАЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:МЗ Стара Моравица
Адреса Наручиоца: Ул. Пачирски пут број 2, 24340 Стара Моравица
Број јавне набавке: 1.1.2/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА – НАБАВКА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
ЈНМВ Бр.: 1.1.2/2018

Објављено на порталу
Рок за достављање понуда:
Датум отварања понуда:

05.06.2018. године
13.06.2018. године до 13:00 часова.
13.06.2018. године у 13:15 часова

Стара Моравица, јун, 2018. године

с т р а н а 1 | 33

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
161/2018 и Решења о именовању Комисије за јавну набавку број: 162/2018 за
спровођење поступка јавне набавке број: 1.1.2/2018.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – добра – набавка cиcтема за централно грејање
ЈНМВ бр. 1.1.2/2018
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

Назив поглавља

IV

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

V

Обрасци који чине саставни део понуде

VI

Модел уговора

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

III
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
1 Назив фирме: МЗ Стара Моравица
2. Име и презиме одговорног лица: Шефер Атила
3. Матични број:08033153
4. Шифра делатности:75110
5. ПИБ:101446651
2.Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка бр.: 1.1.3/2018 се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», бр.
124/2012.12/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3.Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број: 1.1.2/2018 је набавка добара – набавка система за
централно грејање
Назив и ознака из општег речника набавки:
45251250 - радови на изградњи постројења за централно грејање
45331110 - радови на инсталацији котлова
45311200 - електро – монтажни радови
45351000 - машински инсталатерски радови
4.Контакт:
Фазекаш Роберт, е-маил: smoravica@gmail.com
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се у складу са Чланом 20. став 1 ЗЈН.
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Предмет: набавка и уградња система за централно грејање
Рок испоруке и уградње: у року од максимално 45 календарских дана од дана
потписивања уговора.
Технички опис:
Инсталација грејања: Као грејна тела усвојени су челични, панелни радијатори, који
су осим радијаторским вентилима са двоструком регулацијом, погодним за монтажу
термостатских глава, опремљени и затварајућим навијцима, вентилима за пражњење и
одзрачивање. Највећи дозвољени радни притиска ових радијатора је 10 бар.
На овај начин омогућена је демонтажа појединих радијатора, у случају потребе, без
заустављања грејања целим системом.
Радијатори се вешају на зидове од пуне опеке помоћу стандардног прибора.
Радијатори у великој сали и ресторану су опремљени и термостатским главама на
вентилима. То из разлога да се, у случају потребе, одн. када се не користе, грејање може
потпуно затворити, а да заштита од смрзавања остаје у функцији. Осим тога у тим
деловима објекта може бити велик и прилив топлоте од људи, па се на овај начин
спречава прегревање тих простора.
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Остали радијатори у овој фази се не опремају термостатским главама и довољни су за
несметану циркулацију воде, чиме се избегава преоптрећење циркулационе пумпе
котла у случају затварања свих термостатских вентила. Иначе циркулациона пумпа је
са променљивим бројем окретаја преко уграђеног фреквентног регулатота, који
одржава стални пропроционални притисак у инсталацији.
Развод огревне воде ке двоцевни, изведен од челичних бешавних цеви. Цеви се
постављају видно испод таванице просторија или при поду.
У краћу грану, због веће разлике у падовима притиска, уграђује се регулациони
вентили ради балансирања развода воде.
Цеви се пре монтаже чисте од прљавштине и масти, па се боје са два слоја темељне
боје. Након успешне хладне пробе боје се и са два слоја завршне боје.
Топлотне дилатације развода се компензирају обликом трасе цеви.
Одзрачивање инсталације се врши на самим радијаторима и највишим тачкама
инсталације.
По завршетку монтажних радова испитује се чврстоће и непропусност целе
инсталације хладним воденим притиском од 4 бар.
Када то метеоролошки услови то омогућују (макс. вањска температура ваздуха +4°Ц,
без јаког ветра) урадиће се и топла проба са балансирањем и фином регулацијом на
радијаторима целе инсталације.
Мерење унутрашње температуре се врши на средини просторије, на висини од 1,5 м од
пода.
Котларница:
Топлотни конзум објекта износи 80 кW.
Загревање воде за грејање ће се вршити у челичном котлу за централно грејање
"Центрометал" типа ЕКО-ЦКП 110, топлотног учина 90-110 кW, у зависности од врсте
горива. У овој фази кориштења се предвиђа употреба мрког угљена.
Као гориво котао може користити угаљ, цепанице дрва, пелете и текућа горива.
Пројектни температурни режим котла је 90/70°Ц.
Регулација температуре воде је ручна, путем регулатора промаје.
Одвод продуката сагоревања је преко трослојног монтажног димњака ø300 мм, активне
висине мин 8м, укупне висине ца. 9 м.
Дињка се на пролазу кроз котларницу путем конзола причвршћује за зид, а изнад тога
на помоћну челичну конструкцију, коју решава статичар.
Највише 2 м горњег дела димњака може бити без ослонца.
Димњак је опремљен сакупљачем кондензата, враташца за подпритисак, прикључком
котла, враташцима за чишћење изнад крова, опшивним комадом, а завршава се
коничним продужетком.
Цео сеитем грејања је затворен, па тако потребан статички притисак и компензацију
топлотних дилатација воде обезбеђује затворена експанзиона посуда са мембраном.
Предпритисак гаса у њему је 1 до 1,5 бар.
Највећи радни притисак је 3 бар.
Од недозвољеног високог притиска штити сигурносни вентил са опругом, баждарен на
притисак отварања од 3,3 бар.
С обзиром да је котао на круто гориво са ручним ложењем у затвореном систему,
потребан је и термички осигурач котла. Од је директно прикључен на водоводну
иснталацију објекта и у случају пораста температуре воде у котлу на +95°Ц,
термостатски вентил пропушта хладну воду кроз измењивач топлоте уграђен у котао.
За циркулацију воде у систему одабрана је савренмена циркулациона пумпа са
интегрисаним фреквентним регулатором броја окретаја, тако да се напор пумпе може
подесити према отпору инсталације. Регулатор одржава пропорционални притисак у
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инсталацији, тако да се број окретаја сам подешава према тренутном отпору
инсталације, који се мења услед рада термостатских вентила. На тај начин се штеди
електрична енергија. Уграђују се две пумпе. Једна пумпа је радна а друга резервна.
Просторије котларнице се проветрава преко фикних решетки уграђених у доњој и
горњој зони објекта. Довод ваздуха за сагоревање је преко решетки у вратима и она се
никад не сме затворити поклопцима.
Инсталација се пуни из водовода преко аутоматског допуњача воде, који воду пропушта
када притисак воде у инсталацији падне испод подешеног притиска (1,5 бар).
У просторији котларници препоручује се постављање ватрогасног апарата С-9.
По завршетку монтажних радова врши се хладна проба чврстоће и непропусности, а
затим и пробни рад са подешавањем циркулационих пумпи и регулатора промаје на
котлу.
Електро услуге:
Напајање предметне инсталације електричном енергијом врши се преко постојећег
прикључка на ниском напону.
Посотјеће мерење потрошње електричне енергије је смештено у ормару мерног места у
улазном холу постојећег објекта. Предвиђа се постављање разводног ормара
котларнице (РО-К) у простору котларнице који треба напојити са постојећег разводног
ормара кухиње (РО-КУХИЊЕ). Предвиђа се уградња једнополног аутоматског
прекидача називне струје 20А Ц карактеристике у РО-КУХИЊЕ. На исти везати
напојни вод РО-К типа ПП-Y 3x4мм2. Напојни вод положити кроз непрефориране
каналице на зид у постојећој просторији објекта Омладинског дома, као и кроз круте
цеви на зид под обујмице у простору котларнице.
Разводни ормар котларнице (РО-К) смештен је у просторији котларнице у којој је
предвиђена новопројектована дупла циркулациона пумпа. Ормар је опремљен
одговарајућом главном раставном склопком, изборним склопкама, аутоматским
прекидачима, потребном опремом за аутоматски режим рада и сигналним лампицама.
Предвиђено је да се изборном склопком (1-0-2) на вратима разводног ормара бира
режим рада пумпе и то аутоматски и ручни. Пројектом је предвиђено да се изборном
склопком (1-2) на вратима разводног ормара врши избор радне пумпе. За потребе
аутоматског режима рада положити сигнални кабел типа ПП 2x1,5мм2 од РО-К до
нормално отвореног контакта термостата котла, у свему према графичкој
документацији. За потребе развода инсталације ниског напона предвиђа се монтажа
неперфорираних каналица по зиду у постојећој просторији Омладинског дома, док се у
простору котларнице и депоније угља предвиђа монтажа крутих цеви одговарајућег
пречника на зид и по плафону под обујмице као и флексибилних спиралних цеви
одговарајућег пречника у слободном простору.
Осветљење просторија је предвиђено светиљкама са ЛЕД и компактфлуо извором
светла. Светиљке у простору котларнице и депоније горива монтирати непосредно на
плафон, док светиљку за спољашње осветљење монтирати непосредно на зид између
улазних врата котларнице и депоније горива. Предвиђене светиљке су са директном
дубоком расподелом светлосног флукса са призматичним и опалним дифузорима.
Управљање осветљењем предвиђено помоћу једнополног и серијског прекидача „ОГ“
изведбе у ИП55 заштити. Прекидаче монтирати на фасадном зиду између улазних врата
просторија котлранице и депоније горива на висини од 1,5м од готовог пода.
За случај нестанка напона предвиђен је систем противпаничног осветљења у виду
светиљки са флуо извором светлости и аутономијом рада од 1х постављене непосредно
на плафон простора котларнице и депоније горива.
Предвиђена је монофазна прикључница у простору котларнице „ОГ“ изведбе у ИП55
заштити у металном кућишту на висини од 1,5м од готовог пода.
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Целокупна инсталација изводи се кабловима одговарајућег типа, пресека и броја жила.
Настављање и повезивање каблова врши се искључиво у разводним кутијама. Боје
проводника морају бити у складу са СРПС стандардима тј. заштитна жила жуто-зелене,
неутрална светло плаве, а фазне црне и смађе боје.
Заштита од директног додира изведена је уградњом опреме у разводни ормар, као и
уградњом фабрички изоловане опреме и инсталационог материјала (светиљке,
прекидачи, прикључнице, разводне кутије).
Заштита од индиректног додира изведена је аутоматским исклапањем напајања у
случају квара и то заштитним уређајем диференцијалне струје у ТТ систему. Као
заштитни уземљивач се кристи постојећи уземљивач објекта.
Вредност прелазног отпора уземљивача обавезно проверити мерењем у сушном
периоду.
Сви радови и сва уграђена опрема морају удовољавати одредбама СРПС.
Након завршених радова извршити сва испитивања и мерења инсталације у складу са
прописима и о томе сачинити писане извештаје.
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
НАЧИН
Р.бр
ДОКАЗИВАЊА
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
ИЗЈАВА (Образац 5.
1.
у поглављу VI ове
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко конкурсне
од кривичних дела као члан организоване криминалне документације),
групе, да није осуђиван за кривична дела против којом понуђач под
2.
привреде, кривична дела против животне средине, пуном материјалном
кривичном
кривично дело примања или давања мита, кривично дело и
одговорношћу
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
да
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне потврђује
дажбине у складу са прописима Републике Србије или испуњава услове за
3.
стране државе када има седиште на њеној територији (чл. учешће у поступку
јавне набавке из чл.
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН,
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима и став 2.
овом
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану дефинисане
4. обављања делатности која је на снази у време. конкурсном
документацијом
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

2.

3.

4.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
да Понуђач у последњих 12 месеци
од дана објаве позива за подношење
понуда није био у блокади.
ПОСЛОВНИ КАПАВЦИТЕТ
Да је у претходне 3 обрачунске
године(2015, 2016 и 2017) изводио
исте или сличне радове предмету
јавне набавке у износу од минимално
15.000.000,00 динара без ПДВ-а
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да има запослена у складу са
Законом о раду 7 радника, и то:
- 3 монтера
- 1 електричар
- 1 дипломирана машинска
инжењера
- 1 машински инжењер
- 1 дипломирани електро
инжењер
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач мора да поседује:
- 3 комби возила
- Лака и тешка ауто приколице
за превоз материјала и
механизација и
- 1 лака монтажна скела

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Потврда нбс о броју дана неликвидности

Фотокопије уговора и фактура

Фотокопија уговора о ангажовању и ма
обрасци, дипломе о стеченом образовању

Пописна листа на да 31.12.2017. године, за добра
купљена у 2018. години фактуре, саобраћајне
дозволе за возила.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., у
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у
поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, и додатни условв.
У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора
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бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора може да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из
одговарајућег регистра.
2. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена:
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је
поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
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дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
1.

2.

3.

4.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:
- Потврда НБС о броју дана неликвидности
Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
додатних услова – Доказ:
- Фотокопије уговора и фактуре
Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
додатних услова – Доказ:
Фотокопија уговора о ангажовању и ма обрасци, дипломе о стеченом
образовању и лиценце
Технички капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу
додатних услова – Доказ: Пописна листа на да 31.12.2017. године, за добра купљена
у 2018. години фактуре, саобраћајне дозволе за возила.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
 понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs)
 понуђачи нису у обавези да доставе потврду НБС о броју дана
неликвидности из разлога што је исти доступан на интернет страници
НБС(www.nbs.rs)
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена
цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном
ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка тражене услуге.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.: __________ од ____.____.2018. године за јавну набавку добaра – набавка
система за централно грејање, ЈНМВ број: 1.1.2/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА СИСТЕМА
ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке и уградње
Место испоруке
Гарантни рок

Након испорученог добра, а најкасније у року до 45
дана од дана преузимања рачуна
_____ дана од дана отварања понуда(не краћи од 60
дана)
________ дана (не дуже од 45 календарских дана од
дана потписивања уговора)
МЗ Стара Моравица
_____ месеци

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________

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

j.m.

1. Isporuka i montaža čeličnih panelnih radijatora sa
sa čepovima, odzrakama, ventilima za pražnjenje
priborom za vešanje, sledečih tipova i količina
22-600/700
kom
22-600/800
kom
22-600/1200
kom
22-600/1400
kom
22-600/1600
kom
33-600/1000
kom
33-600/1200
kom
2. Isp. i mont. radijatorsih ventila sa dvostrukom
regulacijom R1/2", pogodnih za dogradnju termostaskih glava. U ceni izrada veza
kom
3. Isporuka i montaža zatvarajućih radijatorskih
Kom
navijaka R1/2"
4.
Isporuka i montaža termostatskih glava za Kom
radijatorske ventile. Ugradjuju se na radijatore po
projektu
5. Isporuka i montaža automatskih odzračnih
kom
venila R3/8"
6. Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi SRPS C.B5.226
DN50 (Φ60,3x2,9)
m
DN40 (Φ48,3x2,6)
m
DN32 (Φ42,4x2,6)
m
DN25 (Φ33,7x2,6)
m
DN20 (Φ26,9x2,3)
m
DN15 (Φ21,3x2)
m
7. Materijal za spajanje i zaptivanje, lukovi, nosači,
obujmice,fiting, sitan instalacioni i potrošni materijal.
Uzima se 50% vrednosti prethodne stavke.
8. Čišćenje čeličnih cevi potom bojenje temeljnom
m
bojom u dva sloja
9. Isporuka i montaža termoizolacione obloge od
ekspand. PE, deblj. 13 mm. U ceni lepak za sučeono
spajanje i samolepive trake.
Φ60
m
Φ48
m
Φ42
m
10. Isporuka i montaža čeličnog kotla za centralo

kol

Jed.cena bez Ukupna
cena
PDV-a
bez PDV-a

2
5
3
1
4
15
1

31
31
18

10

15
48
72
49
62
230

0,5
476

6
4
8
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grejanje
kao "Centrometal" tipa EKO-CKP P 110, toplotnog
učina 90-110 kW, radne temp. do 90°C. Sadržaj vode
157 lit. masa 492 kg. Potrebna promaja 31 Pa. Temp.
dimnih plinova do 240°C. Kotao ima ugrađeni
termički
osigurač koji se sastoji od ugrađenog izmenjivača
toplote i termostatskog ventila koji propušta vodu
kada temp. vode u kotlu dosegne 95°C. Opremljen je
i termostatskim regulatorom promaje i izolacionom
oblogom. Uz kotao se isporučuje pribor za čišćenje
Φ42
11. Nabavka i montaža troslojnog dimnjačkog sistema
kao "Schiedel" tipa ICS izrađenog od nehrđajučeg
čelika W.Nr 1.4571 ili 1.4404 debljine 0,6 mm.
Između cevi je toplotna izolacija debljine 25 mm izrađen
od visokokvalitetnog i temperaturno postojanog
izolacionog materijala-Superwool.
Predfabrikovani elementi su
otporni na koroziju i izrađeni su laserskim varenjem u
zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan prema GASTEC
testu. Segmenti su konstruisani tako da njihovi spojevi
omogućuju otpornost na kondenzat i
gasonepropusnost.
Isporučeni dimnjački sistem ICS je kompletan sa svim
potrebnim elementima kao što su kondenzposuda,
priključci za reviziju i kotao, teleskopske cevi
dimnjače, osnovnih cevi, koničnim završetkom, vratima
za pritisak
spojnicama za spajanje pojedinih segmenata, krovnom
opšivkom, konzolom za nošenje po zidu, obujmicama
i pričvrsnicama za zid i čeličnu cevnu konstrukciju
za oslanjanje dimnjaka. Ova konstrukcija nije predmet
ove isporuke. Presek dimnjaka je ø300 mm, a dimnjače
ø200 mm. Delotvorna visina dimnjaka je min 8 m, a
ukupna visina je ca. 9 m. Specifikaciju potrebnih
elemenata daje proizvođač koji isporučuje dimnjački
sistem. Cenom obuhvaćeni skela ili dizalica sa
korpompotrebni za montažu dimnjaka
12. Isp. i mont. kuglastih slavina PN6
DN50, R2"
DN15, R1/2"
13. Isporuka i montaža nepovratnog ventila PN6
DN15, R1/2"
14. Isp. i mont. kuglastih slavina za punjenjei

kom

1

kompl

1

kom
kom

6
3

kom

1
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pražnjenje PN6
DN15, R1/2"
15. Isporuka i montaža regulacionog-balans ventila PN6
DN32, R5/4"
16. Izrada i montaža odzračnog lonca DN100x200
17. Isp. i mont. bimetalnog termometra 0-120°C
18. Isp. i mont. manometra sa slavinom Φ100
0...10 bar
19. Isporuka i montaža ugaonog ventila sigurnosti sa
oprugom R3/4", baždareno na prit. otvaranja 2,8 bar
20. Isp. i montaža cirkulacione pumpe sa integrisanim
frekventim regulatorom okretaja
(prporcionalni pritisak)
q=5,2 m3/h, dp=31 kPa, sa priborom za spajanje
GRUNDFOS tipa MAGNA1 25-60, 50 Hz
1x230 V, 8...87 W
21. Isporuka i montaža hvatača nečistoće PN6
DN50, R2"
22. Isporuka i montaža membranske ekspanzione posude
ukupne zapremine min.100 lit, kao ERCE100.
Početnoi pritiska od 1-1,5 bar, za radni pritisak do
3 bar, maks. pritisak 10 bar,
23. Isp. i mont. automatskog dopunjača vode R1/2"
kao Calefi
24. Bojenje čeličnih cevi završnom (oker) bojom u 2 sloja

kom

3

kom
kom
kom

1
2
2

kom

1

kom

1

Kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

m

460

25. Hladna proba čvrstoče i nepropusnosti instalacije
vodenim pritiskom od 6 bar, u trajanju od 15 min.
potom sniženim pritiskom od 4 bara dok se ne pregledaju svi spojevi, ali ne kraće od 1 sata. U toku
probe ne sme biti vidljivog pada pritiska na
kontrolnom
manometru klase tačnosti 0,6 sa
destniskom podelom,
niti curenja ili vlaženje spojeva.
Ponavljanje neuspele probe pada na teret izvođača.
Obračun po broju krugova
Po završetku ispitivanja ispiranje inst. hladnom
vodom
Instalaciju jednocevnog razvoda ostaviti pod kompl
pritiskom od 1-2 bara, sve dok se ne uradi estrih i
pragovi
26. Topla proba instalacije, koja se sastoji od punjenja
vodom, odzračivanja, hidrauličkog balansiranje
prema
podacima iz projekta i fine regulacije temperature u
prostorijama preko radijatorskih ventila. Merenje

1
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temperatura se vrši na sredini prostorije na visini od
1,5 m od poda. Mernje se vrši pri vanjskoj temp.
Ispod
+4°C, pri oblačnom vremenu.
O izvršenim ispitivanjima i rezultatima sačinjava se
izveštaj sa overom nadzornog organa ili izrađeno od
akreditovane organizacije. Obračun po broju kompl
radijatora

1

Код свих назива где је наведена робна марка или произвођач прати их реч „или

одговарајући“.
ZBIRNA REKAPITULACIJA
Nabavka i ugradnja dobara
UKUPNO bez PDV-a
UKUPNO sa PDV-om
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности набавка добра – набавка система за централно
грејање, ЈНМВ број: 1.1.2/2018 , поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности набавка добра – набавка система за
централно грејање, ЈНМВ број: 1.1.2/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара – набавка
система за централно грејање, ЈНМВ број: 1.1.2/2018, испуњава све услове из чл. 75.
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА
O НАБАВЦИ ДОБРА – НАБАВКА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
ЈНМВ Бр.: 1.1.2/2018
Закључен у Старој Моравици, дана ____.____.2018. године, између
1. Месна заједница Стара Моравица, 24340 Стара Моравица, улица Пачирски пут број 2,
матични број: 08033153 ПИБ: 101446651, коју заступа Председник савета месне заједнице
Стара Моравица Шефер Атила, с једне стране (у даљем тексту: Купац), и

1. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
________________________________________________________________________
_______,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број,
ПИБ)
кога заступа ________________________________________ (у даљем тексту:
Извођач радова)
(Име, презиме и функција)

Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу:
1. ____________________________________________________________________,
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број,
ПИБ)

кога заступа ______________________________________________
(Име, презиме и функција)

2. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА)
ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
који
су
се
на
основу
Споразума
број
_______________________ од _____________ 2018. године који је саставни део овог
Уговора, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне
набавке, односно овог Уговора
1. _______________________________________________________________
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача
потписати уговор, кога заступа ____________________________________________
(у даљем тексту: Извођач радова)
(Име, презиме и функција)

2.
________________________________________________________________________
_____,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

као члан групе, кога заступа ______________________ (члан групе понуђача).
(Име, презиме и функција)
Основ уговора: ЈНМВБР: 1.3.2 /2018
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Број и датум Одлуке о додели уговора: ********
Понуда изабраног понуђача број: ____________ од _________. године
Члан 1.
Предмет уговора је набавка и уградња добара – набавка система за централно
грејање, у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности редни број
1.1.2/2018.
Предмет уговора је прецизиран Спецификацијом добара предметне јавне
набавке од ____ 2018.године и Понудом Понуђача добара бр._____ од
________2018.године, које чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
- без обрачунатог пореза на додату вредност________________________динара,
- износ пдв-а:_______________________________ динара,
- са обрачунатим порезом на додату вредност________________________динара.
Члан 3.
Понуђач добара гарантује Наручиоцу да ће квалитет добара из члана 1. уговора
у свему одговарати важећим стандардима за предметна добра.
Члан 4.
Понуђач се обавезује да предмет уговора из члана 1. Овог уговора испоручи и
угради року од ____ дана од дана закључења уговора.
Члан 5.
Понуђач се обавезује да предмет уговора испоручи франко Наручиоцу, без
транспортних трошкова. У цени треба да су садржани сви трошкови који понуђачу
могу настати у току реализације предметне јавне наавке.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да ће Понуђачу извршити плаћање након испоруке
добра, у року до 20 дана од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца, на
рачун бр._________________, код банке______________.
Члан 7.
Изабрани понуђач је дужан да достави:
- Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року
од 5 дана од дана увођења у посао, преда наручиоцу меницу за добро извршење
посла Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана
отварања понуде.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важење менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити
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менице за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
-

Меницу за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се
обавезује да у тенутку Записничке примопредаје предмета јавне набавке преда
наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање грешака
у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ-a. Рок важење меница мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао
да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 8.
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе, које доведу до
ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза
уговорних страна ће се се продужити за време трајања више силе.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Члан 9.
Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна,
закључењем Анекса уз овај Уговор у свему у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током
важења Уговора.
Члан 10.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Члан 11.
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог
Уговора ће решавати мирним путем – споразумно.
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се
стварна и месна надлежност суда.
Члан 12.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову
материју.
Члан 13.
Уговор је сачињен у четири истоветних примерака, од којих Наручилац
задржава 3 примерка, а Понуђач добија један примерак уговора.
Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране
уговарача.
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ПОНУЂАЧ
ДИРЕКТОР/ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

НАРУЧИЛАЦ
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Шефер Атила

_______________________
(потпис)

М.П.

М.П.

____________________
(потпис)

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: МЗ Стара Моравица, ул. Пачирски пут број 2,
24340 Ст. Моравица , са назнаком:
“Понуда за јавну набавку мале вредности - добра – набавка система за
централно грејање , број: 1.1.2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ.“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
13.06.2018. године до 13:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75.ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)
 Модел уговора;
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Меница за озбиљност понуде

3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: МЗ Стара
Моравица, ул. Пачирски пут број 2, 24340 Ст. Моравица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку - добра – набавка система за централно грејање ,
број: 1.1.2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку - добра – набавка система за централно грејање ,
број: 1.1.2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку - добра – набавка система за централно грејање ,
број: 1.1.2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - добра – набавка система за централно
грејање , број: 1.1.2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације),
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)
ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Уговорне стране сагласне су да ће Наручилац уговорену цену плаћати у року до 45
(четрдесет пет) календарских дана од дана испостављања рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке:
Не може бити дужи до 45 календарских дана од дана потписивања уговора
9.4. Захтев у погледу гарантног рока:
Гаранција за тражено добро не може бити краћа од 24 месеца.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 60 дана од дана отварања понуде.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
1. Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року
од 5 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу меницу за добро
извршење посла Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 120 дана од дана
отварања понуде.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити
меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
2. Меницу за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се
обавезује да у тенутку Записничке примопредаје предмета јавне набавке преда
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наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меницаа за отклањање
грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности
уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од
гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Конкурсна документација не садржи техничку документацију.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail: smoravica@gmail.com тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. , при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНMВ бр.:
1.1.2/2018”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И
ОДГОВОРНОСТ
ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у
даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: smoravica@gmail.com препорученом пошиљком са повратницом на
адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; МЗ Стара Моравица; ЈНМВ број: 1.1.2/2018;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
с т р а н а 32 | 33

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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