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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

Београд, Немањина 22-26 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

 

Предмет:  

Извођење радова на изради осветљења у комплексу виле 

„Мир“.  
 

Број јавне  набавке: 64/2018 

 

Врста поступка: 

 

Поступак јавне набавке мале вредности 
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I 

 

O П Ш Т И 

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

 1. Подаци о Наручиоцу: 

 - Управа за заједничке послове републичких органа,  

 - Београд, улица Немањина  број 22-26, 

 - ПИБ 102199617, 

 - Матични број 07001401, 

 - ЈБКЈС 41100, 

 - www.uzzpro.gov.rs 

 

 

 2. Врста поступка 

 Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015): у даљем тексту ЗЈН. 

 

 

 3. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке је набавка радова. 

 

 

 4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној 

набавци.  

 

  

 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана отварања 

понуда. 

 

 

 6. Контакт 

 Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzzpro.gov.rs/
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II  

 

П О Д А Ц И 

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

1. Опис предмета набавке 

 

   Предмет јавне набавке је извођење радова на изради осветљења у комплексу 

виле „Мир“. 
 

Назив и ознака из општег речника: 45311000-0 Радови на постављању 

електричних инсталација  и електро-монтажни радови. 

 

 Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.  
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III 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 1.  Место и начин извођења радова  
 Радови који су предмет јавне набавке изводиће се у комплексу објекта у улици 

Конављенска број 6 у Београду. 

 Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, 

стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла, уз коришћење материјала који 

задовољава стандарде и прописе произвођача употребљеног материјала. 

 Радови се могу изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, викендом и 

празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена. 

 Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време 

извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења 

радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца 

радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом одговорном извођачу радова.  

 Стварање привремених депонија на месту извођења радова није дозвољено. 

 

2. Рок извођења радова 

 Понуђач  је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у року од 30 

дана, од дана увођења у посао, односно уплате аванса. 

 У рок за извођење радова неће се рачунати време када радови нису могли да се 

изводе због активности у објекту. 

 

3. Узорци 

 Понуђач је дужан да уз понуду достави узорак стуба са светиљком 

(канделабер) који мора одговарати опису из Обрасца структуре са понуђеном ценом и 

приложеним цртежима (са текстуалним описом) из конкурсне документације Наручиоца, како 

би били задовољени минимални критеријуми у техничком смислу ради уклапања у постојећи 

екстеријер. 

 На узорцима мора бити означен број и предмет јавне набавке, телефон и адреса 

понуђача. 

 Достављени узорак биће враћен на захтев понуђача по окончању поступка, а 

узорак понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија биће задржан до истека рока 

важности уговора,односно коначне испоруке добара. 
  

4. Пројекат  

 Понуђач је дужан да у понуди достави пројекат са статистичким прорачуном 

стуба. 
 

 5. Квалитет 
 Радови се морају изводити у свему према важећим стандардима и правилима 

струке уз коришћење атестираног материјала који задовољава важеће прописе и  стандарде. 

 

 6.  Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених 

радова. 

 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених 

радова и испоручених добара, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од седам дана од 

дана сачињавања записника о рекламацији, односно испоручено добро заменити новим, у 

супротном Наручилац задржава право да раскине уговор. 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза 

овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство 

финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама 

уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Бојан Тадић, телефон број 

064/8167-331. 
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 7. Мере заштите 

 Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере 

заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник 

РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. закон). 

 

 8. Гаранција 

  Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је најмање 24 месеца.  

  Гарантни рок тече од од записничког пријема изведених радова. 

 

 9. Безбедносна провера 

 Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од три 

дана, од дана закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим 

подацима лица и возила која ће бити ангажована на реализацији предметне набавке у складу са 

захтевима Министарства унутрашњих послова, ради безбедносне провере. 
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IV 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 

 

Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора доказати: 

 

Обавезни услови из члана 75. ЗЈН 

 

 

  

- 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН). 

- 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН). 

 

- 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији  (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН). 

-  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 

Доказ за правно  

лице: 

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране 

понуђача која је саставни део конкурсне документације.  

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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И З Ј А В А 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 

 

_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава 

услове прописане чланом 75. став 1. ЗЈН за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности 

број 64 за 2018. годину, чији је  предмет извођење радова на изради осветљења у комплексу 

виле „Мир“  и то: 

 

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

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). 

2. 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) 

Закона о јавним набавкама). 

 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији  (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама). 

 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 

75. став 2. Закона о јавним набавкама). 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: __________________ 
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И З Ј А В А   

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач  

 

_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да 

подизвођач испуњава услове прописане чланом 75. став 1. ЗЈН за учешће у поступку  јавне 

набавке мале вредности број 64 за 2018. годину, чији је  предмет извођење радова на изради 

осветљења у комплексу виле „Мир“. и то: 

 

 

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

регистар. 

2. 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре . 

 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији . 

 

4.  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 

75. став 2. ЗЈН). 

 

У случају потребе образац копирати. 

  

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: __________________ 
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И З Ј А В А   

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу члан групе 

_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава 

услове прописане чланом 75. став 1. ЗЈН за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности 

број 64 за 2018. годину, чији је  предмет извођење радова на изради осветљења у комплексу 

виле „Мир“  и то: 

 

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

регистар. 

2. 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре . 

 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

 

 

4.  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(члан 75. став 2. ЗЈН). 

 

У случају потребе образац копирати. 

  

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: __________________ 
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  2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА) 

 

  2.1. Пословни капацитет 

  -  да je понуђач у претходне три године (2015, 2016. и 2017. години) 

извео радове на изградњи једне расвете, чија је укупна вредност минимално 15.000.000,00 без 

ПДВ-а, а од тога један реализовани уговор мора имати вредност већу од 6.000.000,00 без ПДВ-

а. 

 

Доказ: 

- Вредност изведених радова доказује се потврдом од 

референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на 

Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване 

податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца и 

- Копија уговора и окончаних ситуација оверене од стране 

инвеститора. 

 

 2.1.1.. Понуђач мора имати имплементиран систем у складу са захтевима 

стандарда и то: 

 

 -  ISO 9001 систем менаџмента квалитетом, 

 - ISO 14001 систем управљања заштитом животне средине, 

 - OHSAS 18001 систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, 

 - ISO 27001 систем менаџмента безбедношћу информација, 

 - ISO 50001 систем управљања енергијом. 

 

Доказ: 

- фотокопијe наведених важећих сертификата, које је издало 

акредитационо тело  

 

 

 

 

   

 2. Технички и кадровски капацитет 

 

                       2.1. Технички капацитет 

 

 Понуђач мора да поседује возила (својина, лизинг или закуп) и то:  

- камион кипер, минималне носивости 4 тоне 

- камионска дизалица, минималне носивости 6 тона 

- камион са платформом за рад на висини до 12 метара 

  

Доказ: 

- Поседовање возила понуђач доказује достављањем фотокопије 

саобраћајне дозволе или очитане саобраћајне дозволе. Уколико возило 

није у својини понуђача и фотокопију уговора који представља један од 

наведених правних основа за поседовање возила; 

- Поседовање дизалице понуђач доказује копијом књиговодствене 

картице основних средстава или копијом пописне листе са стањем на дан 

31.12.2017. године или копијом уговора о набавци опреме у 2018. години, 

односно копијом уговора о закупу или лизингу са записником о 

преузимању опреме; 

- Атести – уверења о испитивању камионске дизалице и платформе од 

акредитоване институције. 

 

 
 



   Страна 11 од 47 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26, МН 64/2018  

 

                     2.2. Кадровски капацитет 

 

 Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или радно 

ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду. 

   Понуђач мора да има најмање 10 извршилаца, а од тога:  

 - један дипломирани електроинжењер са важећом лиценцом ИКС-а  број 450, са 

обуком за безбедан и здрав рад на електроенергетским објектима (1-35кV); 

 - најмање четири електромонтера са обукама за безбедан и здрав рад на 

хидрауличним камионским платформама и дизалицама, оспособљени за рад на висини и 

обучени за безбедан рад на електроенергетским објектима (1-35кV). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказ: 

 

- копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из којих се види 

да су запослени или радно ангажовани пријављени на пензијско осигурање (за 

сваког појединачно) или 

Уз обрасце доставити за запослене уговор о раду, а за радно ангажована лица 

уговор о радном ангажовању код послодавца у складу са Законом о раду; 

Уколико у наведеним обрасцима није евидентиран профил стручне спреме, 

понуђачи су дужни да доставе други одговарајући доказ (фотокопија радне 

књижице, дипломе, доказ о додатној обучености за рад или преквалификацији); 

- копије важећих лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се 

види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена 

обавеза плаћања чланарине Комори;  

 - копија Уверења о извршеној обуци за безбедан и здрав рад на 

електроенергетским објектима (1-35kV); 

- копија Уверења (електромонтери) о извршеној обуци за безбедан и здрав рад 

на хидрауличним камионским платформама и дизалицама, оспособљени за рад на 

висини и обучени за безбедан рад на електроенергетским објектима (1-35 kV); 

- копија Уверења о извршеном лекарском прегледу од надлежне здравствене 

институције за рад на висини.  

 
2. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично 

поверава подизвођачу 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе 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. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум, односно 

уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у 

оквирном споразуму, односно уговору. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И 

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача  
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3. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 

 

 Понуду може поднети група понуђача.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО 

КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове испуњавају заједно, 

осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

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

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди 

 

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, 

осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу уговора писмено 

затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, његова понуда биће одбијена као неприхватљива. 

 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 током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин.  

 Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у регистар 

понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 

услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно 

доступни. 

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

страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

(докази) јавно доступни. 

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. 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, понуђачу ће бити дозвољно да накнадно достави 

тражена документа у примереном року. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 

ЗЈН, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату  

 

под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, 

јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, 

уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од 

стране судског тумача. 
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Образац бр. 1 

 

Назив 

референтног 

наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 
 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, 

достављамо вам 

 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ________________________________________________________ 

у  2015, 2016. и 2017. години, извео радове на изради осветљења у укупној вредности од 

_______________________________________________динара (словима: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________) динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 64/2018, чији је предмет извођење 

радова на изради осветљења у комплексу виле „Мир“ и у друге сврхе се не може 

користити.  
 

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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Списак референтних наручилаца 

 

  
 

Ред.  

бр. 

Списак референтних наручилаца – 

купаца 

Вредност  

изведених радова без 

ПДВ-а 

 

1 3 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или 

копије.  

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу  

и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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2.2. Кадровски капацитет 

 

Ред.  

бр. 

 

Име и презиме запосленог или радно 

ангажованог електроинжењера  са лиценцом 

ИКС-а број  450  

Број лиценце  

1 2 3 

1.   
 

 

(уписати податке у табелу) 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

Ред. 

бр. 

 

Име и презиме запослених или радно 

ангажованих лица 

 

Профил стручне спреме 

1 2 3 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

 

(уписати податке у табелу) 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 

 

 

  

 У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ____ % укупне 

вредности набавке, а што се односи на: __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Напомена:  Делимично извршење набавке које ће бити поверено подизвођачу не 

 може бити веће од 50% од укупне вредности набавке. 

 Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће извршити  преко 

 подизвођача. 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: __________________ 
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V 

 

УПУТСТВО  

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 1. Подаци о језику 

 Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

 Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране судског тумача. 

 

 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који 

су саставни део конкурсне документације. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који 

ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том 

случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све изјаве дате под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви 

овлашћени  чланови групе. 

 3. Подношење понуде 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

 Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до датума и часа назначеног у позиву за подношење понуде. 

 Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти 

или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. 

 Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких 

органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом 

на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне 

набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.  

 Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране 

наручиоца до назначеног датума и часа. 

 Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити 

понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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 4. Понуда са варијантама није дозвољена 

 

 5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове 

своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде, 

са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

 

 6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 

 7. Подизвођач 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођача достави изјаву о испуњености обавезних 

услова, која је саставни део конкурсне документације.  

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

      
 

 8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

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

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 
 

 

 9. Валута 

 Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност. 

 У цену извођења радова урачунати набавку материјала, транспорт, демонтажу  

и монтажу, употребу свих алата, механизације, дизалица, средстава за заштиту на раду, 

помоћних средстава и материјала за извршење наведених позиција, утовар шута, одвоз и 

истовар истог на градску депонију, завршно чишћење места извођења радова, као и израду 

пројекта наведеног стања, испитивање исправности електроинсталација са израдом стручног 

налаза и све друге зависне трошкове неопходне за реализацију предмета јавне набавке.  
 

 10. Начин и услови плаћања 

  Наручилац обезбеђује аванс у висини од 100% укупно уговорене цене. 

 Наручилац неће уплатити износ у висини предвиђеног аванса, пре него што 
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прими захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Наручилац задржава право да у случају непредвиђених околности одреди 

другачији начин плаћања, а понуђач се обавезује да обезбеди одговарајуће средство 

финансијског обезбеђења, што ће бити регулисано анексом уговора.  

  Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи 

број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.  

 Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, 

грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова. 

  

 11. Вишак радова 

 Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист  

СФРЈ бр. 18/77“),  Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у 

грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом 

вишку радова. 

                          По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране 

стручног надзора Наручиоца), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност 

вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.  

                         Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди 

постојање вишка радова из става 2.ове тачке, остају фиксне и непроменљиве. 

                       Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак 

радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове. 

 Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће 

утицати на продужетак рока завршетка радова. 

 

 12. Полиса осигурања 

 Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања од 

одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, 

по једном штетном догађају. 

 Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време важења 

закљученог уговора. 

 

 13. Средства финансијског обезбеђења 

 

13.1. Понуђач је дужан да у понуди достави: 

- Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде у висини од 2% од 

вредности понуде без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и 

регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 

3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014 и други) и 

Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016). 

 - Менично овлашћење да се меница у висини од 2% од вредности понуде без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, у року који мора да траје најмање 

колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде), у 

случају да понуђач по истеку рока за подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду 

или не закључи уговор о јавној набавци а његова је понуда оцењена као најповољнија или не 

поднесе средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом. 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 

30 дана од дана отварања понуда. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за 

заступање, менично овлашћење остаје на снази.  
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Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу 

Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу 

 

 13.2. Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у тренутку закључења 

уговора преда Наручиоцу: 
- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 10% од 

укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист 

СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014 и 

други) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016). 

 - Mенично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене 

без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже 

од истека рока за испуњење уговорних обавеза. 

 - Потврду о регистрацији менице,  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 

30 дана, од дана закључења уговора. 

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази. 

 

 По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на 

писани захтев понуђача. 

 

 13.3. Меница као средство обезбеђења за достављање банкарске гаранције 

за повраћај авансног плаћања  

 Понуђач је дужан да у понуди достави Наручиоцу: 

  - Попуњену сопствену меницу за повраћај авансног плаћања у висини 

предвиђеног аванса (100% укупно уговорене цене са ПДВ-ом), потписану и оверену, од стране 

лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном 

промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 

31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011); 

 - Менично овлашћење да се меница за повраћај авансног плаћања у висини 

предвиђеног аванса (100% укупно уговорене цене са ПДВ-ом), без сагласности понуђача може 

поднети на наплату, уколико понуђач у тренутку закључења уговора не достави  банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања која је прописана конкурсном документацијом; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 

30 дана од дана отварања понуда. 

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за 

заступање, менично овлашћење остаје на снази.  
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13.4.  Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 

 Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу 

оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини предвиђеног аванса 

(100% укупно уговорене цене са ПДВ-ом). 

 Банкарска гаранција мора да траје 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

 Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, 

без приговора. 

 Наручилац неће уплатити износ пре него што прими банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања. 

 

 13.5. Меница за отклањање недостатака у гарантном року  
 Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора преда 

Наручиоцу: 

 -  Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року 

у висини од 10%, од укупно уговорене цене, без ПДВ-а,  потписану и оверену, од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и 

Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011; 

 - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од укупно уговорене цене, 

без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења 

уговорних обавеза по закљученом уговору, са роком важења 5 дана дуже од  гарантног рока; 

 - Потврду о регистрацији менице;  

 - копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 

30 дана, од дана извршења уговора.  

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. + 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази.  

 

 14.  Реализација средстaва финансијског обезбеђењa 
 Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико 

понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе. 

  

 15. Заштита података понуђача 
 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 

означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би 

значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

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

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

понуде.  

 

 16. Заштита података Наручиоца 

 Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима 

ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

 Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих 

података.  

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости. 
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17. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  
 Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о јавним 

набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда предајом на писарници наручиоца и то радним данима од понедељка до петка у 

времену од 7,30 часова до 15,30 часова или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-

615. 

 Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких 

органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број 64/2018 чији је 

предмет извођење радова на изради осветљења у комплексу виле „Мир“. 
 Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са 

припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број 

телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује 

комуникација у поступку јавне набавке. 

 Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

   
 18. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 После отварања понуда наручилац може у фази 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 и 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 понуда. 

 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. 

 

 19. Критеријум за доделу уговора 

 Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума најнижа 

понуђена цена. 

 

 20. Понуде са истом понуђеном ценом 

 У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати 

понуду понуђача који понуди дужи период гаранције на изведене радове.  

 

 21.  Накнада за коришћење патента 

 Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдговoрнoст зa пoврeду зaштићeних 

прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 

 22. Захтев за заштиту права  

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

има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

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

против сваке радње наручиоца.  

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

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 става три ове тачке, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 

рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

 Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, 

садржи следеће податке: 

 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. ЗЈН; 

 7) потпис подносиоца. 

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

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

 Као доказ о уплати таксе  у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се: 

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

елементе: 

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште); 

- 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; 

- износ таксе у висини од 60.000,00 динара; 

- жиро рачун број:  840-30678845-06; 

- шифра плаћања:153 или 253; 

- позив на број: редни број јавне набавке; 

- сврха: такса за ЗЗП,  назив наручиоца и број јавне набавке; 

- корисник: Буџет Републике Србије; 

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

- потпис овлашћеног лица банке (поште). 

 

 2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или 

печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1. 

 

 Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

  

  23. Измене током трајања уговора 

 Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној 

набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, ако за то 

постоје оправдани разлози. 

 

 24. Закључење уговора 

 Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити уговор и пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда 
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И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

 

____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и 

подизвођаче, да ћу у поступку јавне набавке мале вредности број 64/2018 чији је предмет 

извођење радова на изради осветљења у комплексу виле „Мир“ и приликом реализације 

Уговора чувати и штитити као поверљиве све податке који су нам стављени на располагање и 

да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, 

укључујући и све информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у 

складу са Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у склaду са Законом којим 

се уређује тајност података.  

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и 

штити без обзира на степен те поверљивости. 

 Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора. 

 

 

Датум:_______________ 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

  

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VI 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

 На основу позива за подношење понуда у предметном поступку, дајем понуду 

како следи: 

 

Понуда број:  

Датум:  

 

 

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом 

 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А  

 

 

 

 У поступку јавне набавке, подносим понуду: 

 

 

 А) самостално 

 

 Б) са подизвођачем: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

(заокружити начин на који се подноси понуда) 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус понуђача 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В)  Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус подизвођача 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна:  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено 

већем броју подизвођача 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе – носиоца посла 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески 

идентификациони број  
 

Статус члана групе 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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Р О К 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

  Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања 

понуда. 

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи 

 _________________________________________  дана од дана отварања                                  
  (уписати број дана важења понуде) 

понуде. 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Понуђач је дужан да попуни све ставке и образца спецификације са структуром понуђене цене 

 

 

Р.бр. Опис позиције Јед.мере Количина 
Јед.цена без  

ПДВ-а 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

Укупно без  

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупно са ПДВ-

ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Demontaža postojećih stubova sa svetiljkom , vađenje iz zemlje  

pripadajućih temelja sa odvozom i istovarom do lokacije udajenosti do 

10km po nalogu investitora. Rupu nakon vađenja temelja popuniti 

zemljom   

kom 34     

  

2 

Demontaža postojećih kandelaberskih stubova i svetiljki H=3m, vađenje 

iz zemlje  postojećih temelja sa odvozom i istovarom do lokacije 

udajenosti do 10km po nalogu investitora.  

kom 45     

  

3 
Trasiranje i iskop rova u zemljištu III kategorije, dimenzija rova 

0.4*0.8m 
m 430     

  

4 

Sečenje afalta u dva reza, razbijanje asfaltne povrsine i iskop rova 

0.4*0.8m i odvozom celokupnog materijala iz iskopa na lokaciju do 

10km  

m 16     

  

5 
Polaganje PVC cevi fi 110 u posteljicu od peska, i zatrpavanje rova 

kamenim agregatom  
m 16     

  

6 Vraćanje asfaltirane povrsine u prethodno stanje      m2 6     
  

7 
Formiranje posteljice kabla sitnim peskom granulacije do 0.4mm 

debljine 20cm u rovu širine 0,4m  
m 430     

  

8 
Isporuka i polaganje kabla PPOO 5x6 mm2 u rov sa izradom uvoda i 

spajanjem na RP ploce novopostavljenih stubova  
m 430     

  

9 
Isporuka i polaganje FeZn trake 25*4mm2 sa uvođenjem u telo stuba i 

spajanjem na priključak za uzemljenje  
m 430     

  

10 

Zatrpavanje rova sa polaganjem GAL štitinika i PVC trake, sa 

odvozenjem viška zemlje na lokaciju do 10km, i vraćanjem površina u 

prethodno stanje  

m 430     

  

11 

Izrada temelja novih stubova od betona marke MB25.  Dimenzije 

temelja 0.5*0.5*0.6. T U temelje postaviti anker korpe stubova i okiten 

cevi za ulaz i izlaz kabla  

kom 45     
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Isporuka i ugradnje stuba sledecih karakteristika  : 

Dekorativni stub,  ukupne visine H = 4,0m, izrađuje se u kombinaciji 

čeličnih i livenih elemenata, međusobno povezanih u jedinstvenu oblikovnu 

i funkcionalnu celinu. 

Konstruktivni sklop, načinjen u vidu dvosegmentnog cilindričnog stuba, sa 

donjim segmentom ukupne visine 1240mm i gornjim, vidne dužine, 

2760mm, izrađuje se od čeličnih kružnih cevi, prečnika ∅ 133,0/∅ 76,1mm, 

zajedno sa čeličnom baznom pločom dimenzija 300x300x10mm, zasečenih 

uglova i sa otvorima za odgovarajuću armaturu. U okviru donjeg segmenta 

stuba, na visini od 450mm izrađuje se obostrano lučno završen otvor 

dimenzija 100x300mm za smeštanje priključne RP-4 ploče i FRA 16-10A 

osigurača fiksiranih za odgovarajući aluminijumski nosač (priključna ploča 

se isporučuje sa svim pripadajućim elementima), kao i vijka M10 za 

uzemljenje zavarenog u unutrašnjem delu podnožja stuba. Otvor se štiti 

odgovarajućim poklopcem koji se pričvršćuje sa 2 (dva) nerđajuća imbus 

vijka. 

Dekorativni liveni elementi od legure aluminijuma, odnosno silumina, 

zastupljeni su u vidu bazne, dvodelne rozetne i poklopnog prstena 

postavljenog na spoju čeličnih cevi.  

Donji element bazne rozetne, zvonaste forme, visine 160 mm, razvijene nad 

kružnom osnovom prečnika ∅ 400mm, oblikovan je iz seta stepenasto 

modelovanih prstenova i prelaza, do visine od 95mm, na koje se nadovezuje 

konusni završetak prečnika ∅ 154 mm. Gornji element razvijen je kao 

cilindrični prsten, gabaritnih dimenzija ∅ 184x50 mm, sa dominantnim 

centralnim pojasom, isturenih i lučno zaobljenih stranica, koga obostrano 

uokviruju ravni trakasti prelazi manjeg prečnika. 

Dekorativni poklopni element, gabaritnih dimenzija ∅ 174x65 mm, do 

visine od 50 mm ponavlja oblikovno rešenje baznog trodelnog prstena na 

koji je nadovezan dodatni završni prelaz zaobljenih stranica kojim se 

ostvaruje skladnija veza sa cilindričnim stablom stuba. 

Stub se izrađuje sa tzv. anker korpom izrađenom od 4 (četiri) savijene 

kružne čelične šipke dim.  ∅16x630 mm, sa navojem sa gornje strane i 

pomoću kružnih čeličnih šipki prečnika ∅ 10mm međusobno povezane na 

rastojanju od 215x215 mm. Fiksiranje prethodno ubetoniranih ankera i 

bazne ploče stuba sprovodi se pomoću navrtki M16. 

Svi elementi stuba štite se dvostrukim nanosom " epoxi prajmer " - a i 

finalno farbaju u tonu  "antracit crne" po RAL -karti. 

kom 45     
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 Isporuka i ugradnje svetiljke sledećih karakteristika :Dekorativna svetiljka, 

gabaritnih dimenzija ∅550x750mm, predstavlja rasvetno telo sa 

mogućnošću ugradnje  metalhalogene sijalice visokog pritiska, snage 100W 

, što daje mogućnost široke primene za urbane prostore različite namene i 

karaktera.Isporuka odgovarajućih sijalica za kandelabere tipa  

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40. 

Osnov svetiljke čine kućište, poklopac i protektor koji su međusobno 

povezani u celovit konstruktivni sklop prepoznatljivog oblikovnog rešenja.  

Kućište svetiljke, gabaritnih dim. ∅ 243x225mm, izrađeno kao odlivak od 

aluminijumske legure, odnosno silumina, i u oblikovnom smislu razvijeno 

je iz dve celine, cilindričnog nasadnog vrata, dim. ∅ 88x80mm i levkastog 

segmenta dim. ∅ 240x145mm sa gornje strane zatvorenog plitkom kalotom 

izrađenom od aluminijumskog lima tehnikom dubokog izvlačenja metala. Iz 

posebno užljebljenih kanala na omotaču kućišta, kojima je sprečen prodor 

prašine i vode, razvijena su dva nosača od čeličnih cevi prečnika ∅ 26,9mm, 

lučno povijena u radijusu r = 380mm visine 485mm, namenjenih za prihvat 

optičkog bloka i poklopca svetiljke. 

Optički blok je sastavljen od reflektora, nosača protektora i staklenog 

protektora. 

Reflektor, u vidu eliptične kalote, dimenzija 350x260 mm izrađen od 

aluminijuma visoke čistoće sa izraženom reljefnom strukturom dim. 

180x140 mm obrađen je poliranjem i finalnom anodnom prevlakom. 

Protektor od kaljenog stakla dimenzija ∅ 412 mm radi se u kombinaciji 

providnih i farbanih zona nanetih postupkom trajnog fiksiranja 

termootporne boje, tako da svetlosno nepropsuna površina prati oblik 

osnove reflektora čime se uvećava iskoristivost svetlosnog fluksa koji 

emituje odgovarajuća svetlosni izvor, odnosno metal halogena sijalica snage 

100W. Ugrađeni nosač grla omogućava pomerljivost konvencionalnog 

svetlosnog izvora što omogućava dodatno fotometrijsko prilagođavanje 

različitim širinama saobraćajnica, odnosno osvetljenih površina. 

Optički blok : IP - 66 

Mehanička otpornost : IK - 10 

Svetiljka se isporučuje ožićena za montažu na stub sa provodnicima u klasi 

električne izolacije I i ulaznim uvodnikom PG-11 smeštenim u dnu kućišta. 

Montaža svetiljke predviđena je za stub ∅76,1mm uz pomoć 3 (tri) inox 

imbus vijka M8 u DIN - u 7991. 

Svi metalni delovi svetiljke štite se postupkom anodne zaštite i  termičkim 

nanosom poliesterskog praha u boji RAL karte " antracit crna ". 

kom 45 
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Izrada projekta izvedenog stanja, ispitivanje ispravnosti 

elektroinstalacija sa izradom stručnog nalaza. 
kom 1 

    

  

УКУПНА ЦЕНА: 
  

 

 
Напомена: Стуб и светиљка (канделабер) морају бити израђени као што је дато у опису и нацртежима у прилогу, како би задовољили минималне критеријуме у 

техничком смислу и како би се уклопили у постојећи екстеријер. Обавезно достављање узорка уз понуду, као и пројекта са статистичким прорачуном стуба. 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.   
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Шематски приказ терасе „Виле Мир“ 
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 - РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ - 

 

 

ГАРАНЦИЈА 

 

 У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати 

понуду понуђача који понуди дужи период трајања гаранције  

 

 

 

 

Гаранција на изведене радове и уграђени материјал - минимум  24 месеца. 

______________________________ 

(уписати понуђени рок гаранције) 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.   
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VII 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

       Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује  

да прихвата елементе модела уговора 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

Београд, Немањина 22-26 

  

       

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 

102199617, матични број  07001401, ЈБКЈС 41100, коју заступа 

Дејан Јонић, директор  (у даљем тексту: Наручилац) и 

  

2. _____________________________________________________са  

 

седиштем у ______________, улица ________________________,  

 

ПИБ __________________, матични број ________________  

 

Кога заступа ____________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Извођач радова) 

 

 

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 

понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 

понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  спровео поступак јавне набавке мале вредности број 

64/2018, чији је предмет извођење радова на изради осветљења у комплексу виле „Мир“; 

 - да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 

преузето из понуде), која се налази  у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

 - да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 

доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на изради осветљења у комплексу виле 

„Мир“  
 - да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом уговору 

делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 1. 

 

                         Предмет Уговора је извођење радова на изради осветљења у комплексу виле 

„Мир“ (спецификација ће бити преузета из понуде) 

 

Члан 2. 

 

 Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а.  

 Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора. 

 У цену извођења радова урачуната је набавка материјала, транспорт, демонтажа  

и монтажа, употреба свих алата, механизације, дизалица, средстава за заштиту на раду, 

помоћних средстава и материјала за извршење наведених позиција, утовар шута, одвоз и 

истовар истог на градску депонију, завршно чишћење места извођења радова, као и израда 

пројекта наведеног стања, испитивање исправности електроинсталација са израдом стручног 

налаза и сви други зависни трошкови неопходни за реализацију предмета уговора.  

 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

  Наручилац обезбеђује аванс у висини од 100% уговорене цене. 

 Наручилац неће уплатити износ у висини предвиђеног аванса, пре него што 

прими захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Наручилац задржава право да у случају непредвиђених околности одреди 

другачији начин плаћања, а извођач радова се обавезује да обезбеди одговарајуће средство 

финансијског обезбеђења, што ће бити регулисано анексом уговора.  

  Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи 

број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.  

 Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, 

грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова. 

 

ВИШАК РАДОВА 

Члан 4. 

 

 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист  

СФРЈ бр. 18/77“),  Извођач радова  је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у 

грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом 

вишку радова. 

 По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране 

стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна 

вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.  

  Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из члана 1. Уговора за 

које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве. 

 Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак 

радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове. 

 Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће 

утицати на продужетак рока завршетка радова. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ  ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 5. 

 

 Извођач радова је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу оригинал 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 100% уговорене цене, са ПДВ-

ом. 

 Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних 

обавеза. 

 Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, 

без приговора. 

 Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања. 

 

Члан 6. 

 

 Извођач радова је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу: 

 

- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 10% од 

укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист 

СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014 и 

други) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016). 

 - Mенично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене 

без ПДВ-а, без сагласности извођача радова може поднети на наплату у року који траје 30 дана 

дуже од истека рока за испуњење уговорних обавеза. 

 - Потврду о регистрацији менице,  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат извођача радова, оверен печатом банке са датумом овере не 

старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. 

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази. 

 

    Члан 7. 

 

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора преда 

Наручиоцу: 

- Меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% без 

ПДВ-а, од укупно уговорене цене потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист 

СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004, 2/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ бр. 56/2011),  

      - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% без ПДВ-а, од укупно 

уговорене цене, са роком важења 30 дана дуже од истека гарантног рока за изведене радове, 

без сагласности Извођача радова може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 

обавеза по закљученом уговору; 

  - Потврду о регистрацији менице 
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  - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат Извођача радова, оверен печатом банке са датумом овере, не 

старијим од 30 дана, од дана извршења уговорне обавезе.  

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази.  

 

Члан 8. 

 

 Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 

неиспуњења Уговорних обавеза од стране Извођача радова, а у складу са одредбама овог 

уговора. 

 

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА 

Члан 9. 

 

 Извођач радова је доставио важећу Полису осигурања од одговорности из 

делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном 

штетном догађају. 

 Извођач радова је дужан да обезбеди важност полисе осигурања за све време 

важења закљученог уговора. 

 

Члан 10. 

 

 Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 

неиспуњења уговорних обавеза. 

 

МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  
 

Члан 11. 

 

 Радови који су предмет уговора јавне набавке изводиће се у комплексу објекта у 

улици Конављенска број 6 у Београду. 

 Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, 

стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла, уз коришћење материјала који 

задовољава стандарде и прописе произвођача употребљеног материјала. 

 Радови се могу изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, викендом и 

празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена. 

 Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време 

извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења 

радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца 

радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом одговорном извођачу радова.  

 Стварање привремених депонија на месту извођења радова није дозвољено. 

 
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Члан 12. 

 

 Извођач радова је дужан да предметне радове изведе у року од 30 дана, од дана 

увођења у посао, односно уплате аванса. 

 У рок за извођење радова неће се рачунати време када радови нису могли да се 

изводе због активности у комплексу објекта. 
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КВАЛИТЕТ 

 

Члан 13. 

 

 Радови се морају извести у свему према важећим стандардима и правилима 

струке уз коришћење атестираног материјала који задовољава важеће прописе и  стандарде. 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 14. 

 

 Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет 

изведених радова. 

 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених 

радова и испоручених добара, Извођач мора исте отклонити најкасније у року од седам дана од 

дана сачињавања записника о рекламацији, односно испоручено добро заменити новим, у 

супротном Наручилац задржава право да раскине уговор. 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза 

овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство 

финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама 

уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Бојан Тадић, телефон број 

064/8167-331. 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 15. 

 

 Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере 

заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник 

РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. закон). 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 16. 

 

  Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је најмање 24 месеца.  

  Гарантни рок тече од од записничког пријема изведених радова. 

 

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА 

 

Члан 17. 

 

 Извођач радова је дужан да у року од три дана, од дана закључења уговора, 

достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила која ће 

бити ангажована на реализацији предметне набавке у складу са захтевима Министарства 

унутрашњих послова, ради безбедносне провере. 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 18. 

 

 Наручилац може на основу члана 115. Закон о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози. 
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ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 19. 

 

 Извођач радова је дужан чува као поверљиве све информације од неовлашћеног 

коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном  

смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора. 

 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 

Члан 20.  

 

 Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања 

писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани 

начин. 

 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 20. 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када  

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  

 О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити 

другу уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 

писменог обавештења о раскиду Уговора. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 22. 

 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на 

било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 23. 

 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 24. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 

уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  
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Члан 25. 
 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

 М.П. - потпис - 

Дејан Јонић,  директор                               ,директор 
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IX 

 

ОБРАЗАЦ  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН понуђачу надокнадити трошкове 

израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.  

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова: 

 

 

 

 

 

Напомена:  У случају потребе табелу копирати 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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X 
 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у 

отвореном поступку јавне набавке број 64/2018, чији је предмет извођење радова на изради 

осветљења у комплексу виле Мир, понуду поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 

Датум:___________________  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ммс/љм 

 

 

 


