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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: 
Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), члана 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе 
расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, 
захтевају плаћање у више година («Сл. гласник РС» бр. 21/14), Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки 
НАРУЧИОЦА Општинске управе општине Апатин бр. 110- 13 / 2016-II  од 02. фебруара, 2016. год., Одлуке о покретању 
отвореног поступка јавне набавке и Решења о образовању Комисије за спровођење отвореног поступка јавне набавке –  
20/2019, Бр, 404-274/2019-IV од 15.4.2019. године, припремљена је: 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 
1. Подаци о наручиоцу  
 Наручилац: Општинска управа општине Апатин,   
 Адреса: ул. Српских владара 29 
 ПИБ:  101269416 
 М.Бр.: 08350957 
 Интернет страница: www.soapatin.org 
 
2. Врста поступка јавне набавке  
 Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 На поступак јавне набавке примењиваће се: 

 Закон о јавним набавкама 

 Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама 

 Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама (Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/97, 31/01, “Сл. Гласник РС“ бр. 30/10, 18/2016);  

 и други релевантни прописи који се односе на предмет јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке  

 Предмет јавне набавке бр. 20/2019 – набавка радова –  АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА 
И НАДЗОРА ИСТОГ 
 Назив и ознака из општег речника набавки:  
  ОРН: 31000000     Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета 
            45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система 
                                 4. Циљ поступка –  назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци или оквирног споразума 
 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 

 Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
 Не спроводи се електронска лицитација. 
 
6.  Контакт (лице или служба)  

Особе за контакт: (у времену од 8,00-14,00 часова)                 
Нађа Вујовић,             nadja.vujovic@apatin.rs 
Снежана Радмановић Пејић,          apadir@soaptin.org 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
1. 1. Врста радова 

 
АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА УВОЂЕЊЕМ 
 ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ 

 
  2.Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 

 
Свака тачка предмера радова обухвата испоруку главног и набавку и испоруку свог помоћног, потребног 
материјала, односно свих потребних радова (и оно што није експлицитно наведено) да би инсталација 
била урађена у складу са свим стандардима и прописима и да би несметано функционисала.  
Понудом је обухваћено осигурање градилишта (радника, случајних пролазника, материјала) код 
овлаштеног осигуравајућег предузећа, као и обезбеђивање градилишта, радника и случајних пролазника - 
применом одговарајућих заштитних мера; ограђивањем, сигнализацијом итд. 
У гарантном року који није краћи од 2 године, извођач је обавезан заменити сваки део опреме који се 
покаже неисправним као и сваку неисправну светиљку о свом трошку и то у року од 10 календарских дана. 
Ако то не уради, инвеститору оставља право да наручи другог извођача за отклањање квара о трошку 
уговореног. Гарантни рок тече даном прикључења на мрежу. 
Плаћање ће се вршити искључиво на основу стварно изведених радова (уграђене опреме и извршеног 
обима радова). 
Сви стандарди за опрему и радове морају бити усаглашени са СРБ стандардима или одговарајућим! 
Понуђач је у обавези да упише свој понуђени тип опреме и произвођача за све позиције предмера у 
којима се то тражи. У том случају, обавезно приложити и фотокопију каталошког приказа једног или више 
елмената који супституишу опрему наведеног типа са свим функционално техничким карактеристикама. За 
светиљке је потребно доставити и фотометријске прорачуне, оверене од стране одговорног пројектанта. 
Потребно је да светиљке морају имати фабрички утиснут, изливени, или неким другим трајним поступком 
израђени жиг или лого произвођача што представља доказ да се ради о оригиналном производу. Уз 
понуђене светиљке приложити следеће: ENEC сертификат, Извештај о тестирању отпорности на удар (IK 
тест) према стандарду EN 62262, Извештај о тестирању механичке заштите (IP тест) према стандарду EN 
60598-1.. Сертификате издате од одговарајуце акредитоване лабораторије према ISO 17025 стандарду, 
којима се доказују тражене фотометријске карактеристике свјетиљке. 
Декларацију о усаглашености са CE знаком, издату искључиво од фабрике у којој се светиљка производи 
или склапа. Атести, сертификати и извештаји могу бити достављени и на енглеском језику. 
 
ИНСТАЛАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
 
Сва предвиђена електроинсталациона опрема је за називни напон 230/400V. 
Електроинсталациона опрема (светиљке-расветна тела) је IP66 (или боље) изведбе, отпорности на удар 
IK09 (или боље), са заштитом од струјног удара у класи I. 
За заштиту од индиректног напона додира се задржава постојећи систем заштите. 
Монтажу може да изведе овлашћени извођач радова, придржавајући се важећих Техничких 
прописа. 
Пројектом је предвиђена адаптација спољашњег јавног осветљења. 
Избор и распоред светиљки, као избор механиĉке заштите врши се у складу са важећим Техничким 
прописима, и захтевом Инвеститора. 
 
Пројектом је предвиђена адаптација спољашњег јавног осветљења. Регионални правци дефинисани су као 
светлотехничка класа М3 и предвиђене су светиљке на сваком стубу. Споредни - сабирни путеви у 
насељеном месту су дефинисани као светлотехничка класа М5. Све остале саобраћајнице су дефинисане 
као светлотехничка класа М6. 
Избор и распоред светиљки, као избор механичке заштите врши се у складу са важећим Техничким 
прописима, и захтевом Инвеститора. 
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Управљање осветљењем (укључивање/искључивање светиљки) дато је у посебном делу пројекта,. 
Светиљке су предвиђене за рад у систему даљинског управљања и контроле јавног осветљења и 
испоручују се са интегрисаним контролером светиљке који омогућује даљинску контролу нивоа 
осветљења (или снаге) путем протокола DALI или 1 - 10V. Светиљке општег осветљења саобраћајница у 
свим улицама имају интегрисане уређаје за димовање, чиме се постиже додатна уштеда у потрошњи 
електричне енергије. 
 
РАЗВОДНИ ОРМАН, КОНТРОЛЕР И НАДЗОРНО УПРАВЉАЧКА АПЛИКАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
 
Неопходно је уградити испод темеља ТС доводни кабел са бројила који остаје у НН орману и демонтирати 
постојеће каблове јавног осветљења, тј. исте извући на место монтаже новог ормара и исте покопчати у 
ново постављеном орману. Доводни кабл са бројила треба прописно положити у јувидур или Fe цев и исти 
је типа и пресека максимум PP00 4x50mm2, а у већим случајевима је реда PP00 5x35mm2. Уземљење 
ормана урадити траком ФеЗн 25џ4мм2. Дужина овог кабла је реда 15 метара у просеку, а траке је 
неопходно цца 30 метара по орману. 
 
Нови орман за јавно осветљење неопходно је монтирати као слободностојећи на бетонски темељ 
који је неопходно поставити у зеленој површини одмах посред стуба на страни супротној од ручице за 
погон (укључење- искључење) ВН растављача снаге. Максималне димензије темеља су 1000x350x750mm 
 
Разводни ормани треба да су у IP65 заштити и антикорозионо заштићени избором материјала, отпорности 
на удар IK10 према стандарду IEC 60529. Сваки орман треба да се састоји од енергетског прикључног дела у 
који су уграђени главни прекидачи називне струје од 125А па до минимум 63А са електромагнетним 
окидањем, чиме се омогућава да се у случају потребе брзо и ефикасно доведе цео развод и све светиљке у 
безнапонско стање. Оваи прекидачи треба да имају и могућност подешавања прорадне заштитне струје у 
широком и континуираном опсегу по све три фазе, а због електромагнетног окидања (време окидања 
испод 0,1 сец) треба да задовоље најстроже услове заштите инсталације од кратког споја и појаве 
недозвољеног напона додира на објектима јавне расвете.  
У овом делу ормана неопходно је осигурати прописани прикључак напојног кабла из дистрибутивне 
мреже или припадајућег НН одвода трафостанице. Прикључне клеме треба да су за каблове који се 
прикључују. 
У другом делу енергетског дела за опрему и одводне каблове вањске расвете, потребно је уградити 
опрему  такву  да омогућава да су сви доводи и одводи са доње стране и опремљени са одговарајућим 
бртвеницама у зависности од типа и пресека кабла. Орман може да садржи максимално 8 (осам) одвода 
од којих су минимум 6 (шест) за напајање линија јавне расвете. Сва опрема у РО треба да испуњава 
предмером дефинисане карактеристике и стандарде. 
 
У посебном делу ормара предвиђено је место за постављање модема ЗА МОНИТОРИНГ И 
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ који се састоји од контролера јавног осветљења 
(управљачки – комуникациони модул, комуникациони модул GPRS, мерни модул). Опрема је 
смештена вани у посебном РО на јавној површини. У управљачки модул може бити интегрисан 
комуникациони модул. Контролер има могућност додавања и других комуникација које се покажу као 
потребне у имплементацији ормара на место које се дефинише у пројекту. Из ормана је омогућен ручни, а 
даљински рад из командног центра за управљање јавном расветом. 
Ручни рад подразумева паљење расвете у режиму директног укључења сваке линије појединачно или 
одабране групе појединачно из ормара јавне расвете. 
Даљински рад подразумјева вођење и контролу рада сваког одвода тј. поједине линије или групе на 
линији из командног центра или из контролера у ормару у случају да не ради комуникација са центром. 
Контролер је конфигурисан да има функционалну комуникацију са центром и програмибилне календаре 
за ту локацију. 
 

1. Контролер јавног осветљења се састоји: 
 
1.1. управљачки модул, треба да има: 
- 8 изолованих дигиталних улаза, 
- 8 излаза (реле 230VАC/5A), 
- серијску линију RS485, 
- најмање два прикључка за конвертор 230VАC/12VDC, 
- сенсор температуре и влаге у орману, 
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- пуњач аку-батерија за рад GPRS код нестанка електричне мреже 
- аку-батерију од 12h аутономије, 
- USB прикључак. 
 
У овом модулу треба да је уписан годишњи календар који има најмање четири времена (два 
укључења и два искључења) у једном дану, да омогући прелазак са зимског на летње време и 
обрнуто, промену календара даљински (преко GPRS -а). 
 
1.2. GPRS модул (интегрисан у управљачки модул или засебан) са SIM картицом (обезбеђује 
Инвеститор), антеном и напајањем. Подржава стандардни комуникациони протокол TCP/IP. Преко овог 
модула се одвија комуникација између контролера јавног осветљења и централног система (сервера). 
Комуникација са центром управљања се иницира на неколико начина: 
-по унапред дефинисању аутоматског јављања 
-по алармним стањима 
-по захтеву из центра управљања 
 
1.3.Мерни модул треба да има до 8 мерних места који мере: 
- струју, 
- напон, 
- активну и реактивну енергију, 
- снагу, 
- cosφ, 
- импедансу вода, 
- 15 минутни профил оптерећења.  
 
Анализом ових података треба да се има увид у стање система, јесу ли се укључиле све светиљке, на којој 
линији има светиљки да се нису укључиле, има ли повећане потрошње на некој линији и сл. 

2. Контролно управљачки центар јавног осветљења се сатоји 
2.1. Hardwer 
- Сервер рачунар са UPS -ом 
- монитор 24“ 
2.2. Softwer 
- апликације за систем јавног осветљења 
- могућност проширења система 
- администрација (провера приступа, просле]ивање е-маилова и SMS порука одређеним 
службама) 
- конфигурација и параметризација контролера јавног осветљења у РО 
- архива података 
- приказ аларма, нумерички и графика 
- могућност групног адресирања и издавања команди 
- промена календара укључења-искључења осветљења 

3. Алармна стања 
3.1. струјни аларми (односе се на сваки од 8 излаза) 
- детекција има струје - нема струје, прекомерна струја, смањена струја 
- прекомерна потрошња у односу на задату вредност (праг се може мењати даљински) 
- мања потрошња у односу на заданте вредности (праг се може мењати даљински) 
- нема струје у грани (у време када је по календару укључено осветљење) 
3.2. напонски аларми 
- има или нема напона појединачно у свакој грани (у односу на календар) 
- низак или висок напон у односу на постављени праг напона 
3.3. температурни аларм 
- прекорачење дозвољене температуре у РО 
3.4. аларм отворених врата 
- сви аларми се шаљу са датумом и временом дешавања (са временским отиском) 

4. Филтери за алармна стања 
- аларм нестанка напона се шаље тренутно 
- струје се мере у свакој грани од тренутка укључења осветљења па до искључења. У том периоду аларм 
стања се шаље са временском задршком од 15 минута, ако у овом периоду престане, 
не шаље се аларм. 
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- ако у периоду искључења (по календару) осветљења има струје у некој грани, шаље се аларм. 
- један пут послат и потврђен аларм се не шаље опет до брисања аларма од стране оператера. 
- ако температура у РО пређе постављену границу шаље се аларм и гаси се осветљење у том 
РО. 

5. Напајање 
- мређни напон је 150-250VAC. Модули се напајају најмање са две фазе и два конвертора 
напајања. Ако једна фаза или конвертор “испадну”, уређаји треба да остану у раду на другом 
конвертору без икаквог прекида. 
- акумулаторска батерија треба да има аутономију најмање 12h. 
 
        6.Температура амбијента 
- сви уређаји у РО треба да нормално раде на термератури од -30°C do +55°C 
 

 
3. Рок за извођење радова 
 
Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 90 календарских дана, који 
почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа, када се стекну 
услови, што се записнички констатује. 
 
4. Место извођења радова 
 

Место извођења радова je Пригревица. 
 
5. Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију 
Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације и изврши увид у техничку документацију.  
 
 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак 
локације за  извођење радова за предметну јавну набавку и увид у Техничку документацију  за  извођење 
радова за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси 2 (два) дана пре 
намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима 
овлашћеним за обилазак локације и увид у Техничку документацију. 
 
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца:     nadja.vujovic@apatin.rs, 
apadir@soaptin.org 
 
Обилазак локације и увид у Техничку документацију могуће је извршити најкасније 5 (пет) дана пре истека  
рока за подношење понуда, уз предходну писмену најаву од 2 дана, и то радним даном у времену 09.00-
14.00 часова. 
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације и 
изврше увид у Техничку документацију за  извођење  радова што ће се евидентирати од стране 
Наручиоца, потписивањем Обрасца изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пројектну 
документацију  ( Поглавље VI - образац 7 Конкурсне документације). 

 
 
Изабрани понуђач дужан је да потпише уговор о јавној набавци у року од 3 дана од када му је исти 
достављен на потписивање или у року од 3 дана од када је примио обавештење да приступи потписивању 
код Наручиоца, на адреси: Општинска управа општине Апатин, Српских владара 29, Апатин. 
 
Уколико изабрани понуђач не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће поступити сагласно члану 
113. став 3. ЗЈН и из приложеног средства обезбеђења, наплатити штету коју тражи. 

 
 
 
 

 

 
 
 

mailto:nadja.vujovic@apatin.rs
mailto:apadir@soaptin.org
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 
Техничку документацију за извођење радова на адаптацији јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у 
лед технологију са увођењем даљинског управљања и надзора истог чини:  

 Идејни пројекат за адаптацију јавног осветљења на територији Месне заједнице Пригревица, све 
катастарке парцеле на којима се налази ЈО, израђен од стране: ЕЛ-ПРО-ИНГ, Нови Сад, Каће Дејановић 
17, главни пројектант  Жарко Поповић, дипл.инж.ел. број лиценце: 350 И885 10, број техничке 
документације: Е - 02/19, јануар 2019. год. ( Прилог 1.) 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

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

2. 

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

3. 

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

4. 

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

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

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  
Докази: 
Уколико је Понуђач правно лице, 
доставља: 
Извештај о бонитету Агенције за привредне 
регистре (Образац БОН-ЈН), за  три 
обрачунске године, и то за  2016. 2017. и 
2018. годину. 
Уколико је Понуђач предузетник ПДВ 
обвезник, предузетник који води 
пословне књиге по систему 
простог/двојног књиговодства, доставља: 
Биланс стања и биланс успеха са 
извештајем овлашћеног ревизора, порески 
биланс и пореску пријаву за утврђивање 
пореза на доходак грађана на приход од 
самосталних делатности, издате од стране 
надлежног пореског органа на чијој 
територији је регистровао обављање 
делатности за три обрачунске године 
(2016., 2017. и 2018. годину); потврду 
пословне банке о оствареном укупном 
промету на пословном – текућем рачуну  за 
три обрачунске године 2016, 2017. и 2018. 
годину ; 
Уколико претходно наведени документи за 
предузетника не садрже податке о блокади 
за тражени временски период, понуђач је 
дужан да докаже да није био у блокади у 
периоду од 12 месеци пре објављивања 
јавног позива, који предходи месецу у коме 
је објављен позив за подношње понуда, 
прилагањем и Потврде Народне банке 
Србије, Одељење за принудну наплату, 
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани 
период. 
 

 
 
 

 
 

 

- Понуђач треба да докаже да је у протекле 
три обрачунске године (2016, 2017 и 2018. 
години) остварио  укупан  пословни 
приход,  у  износу  не мањем од: 
42.635.700,00  динара без ПДВ-а; 
 
 
 
 

- Понуђач треба да докаже да  у последњих   
6  месеци који претходе месецу 
објављивања Позива за подношење 
понуда,  није био у блокади 
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- Понуђач доставља Потврду Народне 
банке Србије, Одељења за принудну 
наплату, Крагујевац о "броју дана 
неликвидности". 
НАПОМЕНА:  
Наведене доказе, понуђач није у обавези 
да доставља уколико су подаци јавно 
доступни на интернет страници АПР-а и 
Народне банке Србије. 
У наведеном случају понуђач доставља 
интернет страницу на којој се тражени 
подаци налазе и фотокопију странице. 
У случају подношења заједничке понуде, 
задати услов о неопходном финансијском 
капацитету, чланови групе понуђача 
испуњавају заједно.  
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, 
за подизвођача не доставља тражене 
доказе о финансијском капацитету, већ је 
понуђач дужан да сам испуни задати услов. 
 
_____________________________________ 
 
 
- Доставити оверену референц листу са 
списком наручилаца и осталим потребним 
подацима као и Потврде наручилаца да је 
понуђач успешно извршио уговорене 
обавезе, или копије уговорa са окончаним 
ситуацијама. 
 
 
 
 
 
- Понуда Понуђача који не достави узорке 
сматраће се неприхватњивом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

 
 Понуђач треба да докаже да је у 

предходне 3 године, рачунајући од 
дана објављивања Позива за 
подношење понуда, успешно 
извршио уговорене послове на 
изградњи, реконструкцији и 
одржавању јавне или декоративне 
расвете у укупној вредности од 
најмање: 21.317.850,00  динара без 
ПДВ-а.  

 Понуђачи су у обавези због 
специфичности опреме да на дан 
предаје понуде донесу узорке у 
складу са техничким 
карактеристикама из предмера и 
предрачуна са назнаком :“Узорци за 

јавну набавку 20/2019- НЕ ОТВАРАТИ 

ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ“ на 
адресу наручиоца   и то за следеће 
типове опреме (материјала) : 

 за мониторинг и управљање јавним 
осветљењем: контролер јавног 
осветљења који се састоји од: 
Управљачког модула, 
Комуникационог модула ГПРС и 
Мерног модула 

 по две светиљке од сваког 
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понуђеног типа светиљки. 

НАПОМЕНА: Понуђачима који не 
буду изабрани, достављени узорци 
ће бити враћени на њихов захтев по 
оканчању постука јавне набавке у 
закључењу уговора. Изабраном 
понуђачу , на љегов захтев узорци 
ће бити враћени по завршеном 
поступку јавне набвке а након 
извршене комплетне испоруке.  

• Да има Ауторизација 
произвођача MAF (Manufacturer 
Authorization Form)  којом 
произвођач гарантује да је понуђач 
овлашћен за продају, испоруку и 
монтажу контролера јавног 
осветљења према предмеру и 
предрачуну у конкурсној 
документацији 

• Да има Ауторизација 
произвођача MAF (Manufacturer 
Authorization Form)  којом 
произвођач гарантује да је понуђач 
овлашћен за продају, испоруку и 
монтажу светиљки јавног 
осветљења према предмеру и 
предрачуну у конкурсној 
документацији. 

 Да поседује следеће стандарде:  
 

- ISO 9001 – Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

- ISO 14001– Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

- OHASAS 18001 – Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

- ISO 27001 – Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

- ISO 50001 – Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Фотокопија MAF-a издатог од стране 
произвођача опреме Ауторизација 
(овлашћење или потврда) 
произвођача којом произвођач 
гарантује да је понуђач овлашћен за 
продају, инсталирање и монтажу 
предметне опреме (светиљки јавног 
осветљења, контролера јавног 
осветљења) коју нуди у поступку јавне 
набавке. Ауторизација мора бити 
издата након дана објављивања 
позива за ову јавну набавку и мора да 
гласи на име понуђача који доставља 
понуду.  
Уколико понуду подноси група 
понуђача, овај услов могу испуњавати 
заједнички, тј. кумулативно. 
 

 
 
     -  Копија  важећих  сертификата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
 
 3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
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Да понуђач има у свом власништву или у 
закупу,  у складу са Законом минимално: 
 

 четири ауто корпе висине дизања 
минимум 12 метара; 

 два теретна возилa 

 један агрегат минималне снаге 2 
kW 

 минимум 4 доставних возила за 
превоз техничара, опреме и 
алата за монтажу   

 

 

 

 

 

За сву потребну опрему Понуђач је дужан 
да достави: 
 
- Фотокопију књиговодствене картице за 
основно средство или фотокопије дела 
пописне листе са стањем на дан 
31.12.2018. године, 

- За возила неопходно је да достави и 
фотокопију саобраћајне дозволе 

или фотокопију уговора о набавци, закупу 
или лизингу за возило и полису 
осигурања; 
- Стручни налаз од овлашћеног 
института о исправности опреме за рад 
на основу Закона о безбедности здравља 
на раду са закључком да је безбедна за 
употребу (за четири ауто корпе)  

- За агрегат неопходно је доставити 
пописну листу или фотокопију уговора о 
набавци, закупу. 

________________________________ 

 
- фотокопије уговора о раду за сваког 
запосленог или по другом основу 
ангажованог радника наведеног  из кога се 
види да су радници запослени или по 
другом основу ангажовани код понуђача;  
- фотокопијe лиценце са потврдом 
инжењерске коморе Србије о важности 
лиценце у тренутку отварања понуда (за 
инжењере)  
- За 4 манипуланта ауто корпе - потврда о 
оспособљености за рад и потврда о 
оспособљености ра рад на електро 
енергетским постројењима и мрежама 
издата од стране овлашћене организације 
 
НАПОМЕНА: један радник може да 
поседује више лиценци и потврда.  
 
 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

Да Понуђач  располаже  довољним  

кадровским  капацитетом  уколико  има 

запослених на неодређено и/или одређено 

време или радно ангажована (сходно члану 

197. -202. Закона о раду), следећа лица 

 Минимум 1 инжењера са лиценцом 

353 и 1 инжењера 453  

 Минимум  1 инжињера са 

лиценцом 350 и 1 инжињера 450  

 Минимум 6 (шест) 

електроинсталатера или монтера 

или електричара од којих су четири 

манипуланта ауто коре 

 
 

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. и додатних услова за 
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учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова 
под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 
ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. 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 6. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
 

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

 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
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.  
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 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 
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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 законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

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. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4.  у складу са чл. 77. ст. 4. 
ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели. 
 

 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. 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 
не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. 
ЗЈН. 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 
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 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. 

 

 
V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, 
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак 
радова. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок за завршетак радова. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
 
 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

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 конкурсном документацијом (Образац 5); 

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

75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 

7) Образац Изјаве понуђача о обиласку локације и извршеним увидом у пројектно техничку 
документацију  (Образац 7) 
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8) Образац референтне листе (Образац 8) 
9) Потврда о реализацији раније закључених уговора  (Образац 9)   
10) Изјава на основу члана 79. став 10. ЗЈН (Образац10) 
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ОБРАЗАЦ 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. 20/2019 
  

АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА 
УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ  

 
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  
 

АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА 
УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ  

број: 20/2019 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања, 
(50% авансно; 40% по привременим 
ситуацијама; 10% по окончаној ситуацији) 
 

 

 
Рок важења понуде, 

(не краћи од 90 дана, од дана отварања понуда). 

 
 

 

 
Рок извођења радова, (не краћи од 90 дана од 
дана увођења извођача у посао) 
 

 

 
Гарантни период, (не краћи од 2 године за 
радове, а за уграђену опрему према гаранцији 
произвођача, рачунајући од дана извршења 
уговора)  
 

 

 
Место извршења радова, (територија МЗ 
Пригревица) 
 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

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



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 20/2019 22/62 

  

 

 

 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

1 ФАЗА 1 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
Јед. 
Мере 

Количина 
Јединич
на цена 

Укупна 
цена 

1.1. 
Демонтажа постојећих светиљки са одвозом на локацију коју одреди Инвеститор до 
10km 

Ком. 425     

1.2. 
Набавка, испорука и монтажа светиљке за спољно осветљење одговарајуће типу 
светиљке TECEOS 16LED/860mA/ 45W/ 5246/NW  Подразумева ожичење проводником 
типа PP00-Y 3x2,5mm2  просечне дужине до 2м са свим спојним материјалом. 

Ком. 116     

  

Светиљка за функционално осветљење, комплетно опремљена за коришћење LED 
светлосног извора. Кућиште светиљке и поклопац дела са предспојним уређајем, 
израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени 
електростатичким поступком бојом у праху, у боји AKZO grey 150 или на захтев по 
избору инвеститора. Кућиште се састоји из два дела: дела са оптичким блоком и 
механички и термички издвојеног дела са предспојним уређајем. Протектор 
светиљке израђен од равног каљеног стакла, отпорног на УВ зраке и атмосферске 
утицаје. 

        

  

LED чипови имају температуру боје светлости 3700-4300K (NW-неутрално бела). 
Укупна снага светиљке не већа од 48WУлазни светлосни флукс светиљке не сме бити 
мањи од 5.900 lumena (на Ta=25°C). Трајност ЛЕД извора је ≥ 100.000  сати, с тим да 
светлосни флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног (L80).         

  

Предспојни уређај је потпуно термички и механички изолован од оптичког дела 
светиљке и треба да има могућност креирања аутономног сценарија димовања у 
више корака. 

        

  

истем за једноставну монтажу светиљке који омогућава вертикалну монтажу на 
завршетак стуба пречника Ø 42-60мм, опционо76мм или хоризонталну монтажу на 
лиру пречника Ø 42-60мм, опционо76мм и обезбеђује једноставно подешавање 
нагиба светиљке у минимално 3 положаја са корацима од 5°.         

  

еханичка отпорност светиљке на удар IK09, у сагласности са IEC-EN 62262. Степен 
механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) 
IP66, у сагласности са IEC-EN 60598. Светиљка треба да буде снабдевена опремом за 
заштиту од пренапона 10kV.         

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

1.3. 
Набавка, испорука и монтажа светиљке за спољно осветљење одговарајуће типу 
светиљке TECEOS 8LED/950mA/ 25,9W/ 5136/NW Подразумева ожичење проводником 
типа PP00-Y 3x2,5mm2 просечне дужине до 2м са свим спојним материјалом. 

Ком. 177     

  

Светиљка за функционално осветљење, комплетно опремљена за коришћење ЛЕД 
светлосног извора. Кућиште светиљке и поклопац дела са предспојним уређајем, 
израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени 
електростатичким поступком бојом у праху, у боји AKZO grey 150 или на захтев по 
избору инвеститора. Кућиште се састоји из два дела: дела са оптичким блоком и 
механички и термички издвојеног дела са предспојним уређајем. Протектор 
светиљке израђен од равног каљеног стакла, отпорног на УВ зраке и атмосферске 
утицаје. 
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ЛЕД чипови имају температуру боје светлости 3700-4300K (NW-неутрално бела). 
Укупна снага светиљке не већа од 27WУлазни светлосни флукс светиљке не сме бити 
мањи од 3.200 lumena (на Ta=25°C). Трајност ЛЕД извора је ≥ 100.000 сати, с тим да 
светлосни флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног (L80).         

  

Предспојни уређај је потпуно термички и механички изолован од оптичког дела 
светиљке и треба да има могућност креирања аутономног сценарија димовања у 
више корака.  

        

  

Систем за једноставну монтажу светиљке који омогућава вертикалну монтажу на 
завршетак стуба пречника Ø 42-60мм, опционо76мм или хоризонталну монтажу на 
лиру пречника Ø 42-60мм, опционо76мм и обезбеђује једноставно подешавање 
нагиба светиљке у минимално 3 положаја са корацима од 5°.         

  

Механичка отпорност светиљке на удар IK09, у сагласности са IEC-EN 62262. Степен 
механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) 
IP66, у сагласности са IEC-EN 60598. Светиљка треба да буде снабдевена опремом за 
заштиту од пренапона 10kV.         

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

1.4. 

Набавка, испорука и монтажа светиљке за спољно осветљење одговарајуће типу 
светиљке TECEOS 8LED/500mA/ 13,7W/ 5244/NW  Подразумева ожичење 
проводником типа PP00-Y 3x2,5mm2  просечне дужине до 2м са свим спојним 
материјалом. 

Ком. 105     

  

Светиљка за функционално осветљење, комплетно опремљена за коришћење ЛЕД 
светлосног извора. Кућиште светиљке и поклопац дела са предспојним уређајем, 
израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени 
електростатичким поступком бојом у праху, у боји AKZO grey 150 или на захтев по 
избору инвеститора. Кућиште се састоји из два дела: дела са оптичким блоком и 
механички и термички издвојеног дела са предспојним уређајем. Протектор 
светиљке израђен од равног каљеног стакла, отпорног на УВ зраке и атмосферске 
утицаје. 

        

  

ЛЕД чипови имају температуру боје светлости 3700-4300K (NW-неутрално бела). 
Укупна снага светиљке не већа од 15W. Улазни светлосни флукс светиљке не сме бити 
мањи од 1.900 лумена (на Ta=25°C). Трајност ЛЕД извора је ≥ 100.000 сати, с тим да 
светлосни флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног (L80).         

  

Предспојни уређај је потпуно термички и механички изолован од оптичког дела 
светиљке и треба да има могућност креирања аутономног сценарија димовања у 
више корака. 

        

  

Систем за једноставну монтажу светиљке који омогућава вертикалну монтажу на 
завршетак стуба пречника Ø 42-60мм, опционо76мм или хоризонталну монтажу на 
лиру пречника Ø 42-60мм, опционо76мм и обезбеђује једноставно подешавање 
нагиба светиљке у минимално 3 положаја са корацима од 5°.         

  

Механичка отпорност светиљке на удар IK09, у сагласности са IEC-EN 62262. Степен 
механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) 
IP66, у сагласности са IEC-EN 60598. Светиљка треба да буде снабдевена опремом за 
заштиту од пренапона 10kV.         

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   
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1.6. 

Набавка, испорука и монтажа светиљке за амбијентално осветљење одговарајуће 
типу светиљке ZELA 16LED/ 700mA/ NW/ 6303/ 38W   Подразумева ожичење 
проводником типа PP00-Y 3x2,5mm2  просечне дужине до 5м са свим спојним 
материјалом. 

Ком. 24     

  

ветиљка за амбијентално осветљење, , облика који подсећа на печурку, комплетно 
опремљене за коришћење ЛЕД светлосног извора. Кућиште светиљке, израђено од 
алуминијумске легуре ливене под притиском и обојеног електростатичким 
поступком бојом у праху у боји Pearl Light Grey (RAL 9022), или на захтев по избору 
инвеститора.  
Поклопац светиљке израђен од пластамида који је отпоран на УВ зраке, атмосферске 
утицаје и температурне дилатације. 

        

  

Рефлектор, смештен на поклопцу светиљке, омогућава индиректну дистрибуцију 
светла и смањује бљештање.  
Протектор, израђен од поликарбоната, отпорног на УВ зраке, атмосферске утицаје и 
температурне дилатације.  
Конектори, ручно раздвојиви, без употребе алата. 

        

  

ЛЕД чипови имају температуру боје светлости 3700-4300K (NW-неутрално бела). 
Укупна снага светиљке не већа од 40W. Улазни светлосни флукс светиљке не сме бити 
мањи од 4.600 лумена (на  Ta=25°C). Трајност ЛЕД извора је ≥ 100.000 сати, с тим да 
светлосни флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног (L80).         

  

Предспојни уређај је потпуно термички и механички изолован од оптичког дела 
светиљке и треба да има могућност креирања аутономног сценарија димовања у 
више корака.  

        

  

Универзални систем за монтажу који је интегрисани део кућишта омогућава 
директну монтажу на стуб завршетка Ø60 мм до Ø76  мм, вертикално, централно 
осно симетрично у односу на стуб.         

  

Механичка отпорност светиљке на удар минимално IK09, у сагласности са IEC-EN 
62262. Степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела 
предспојног уређаја) IP66, у сагласности са IEC-EN 60598. Светиљка треба да буде 
снабдевена опремом за заштиту од пренапона 10кV.         

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

1.7. 

Набавка, испорука и монтажа носача за светиљке. Миниммална дужина 0,5м а 
максимална 1,5м. Тачне дужине за свако место уградње биће дефинисане приликом 
увођења извођача у посао.Носачи треба да буду топло цинковани. Обрачун по 
комаду. Подразумев сав ситан материјал, попут кабла за повезивање типа PP00 3x1,5  
потребне дужине,  AlCu стезаљки, шелни, шрафова, матица, подлошки и сл. 

Ком. 398     

1.8. 
Набавка, испорука и монтажа адаптера за амбијенталне светиљке. Обрачун по 
комаду. Подразумев сав ситан материјал, попут шелни, шрафова, матица, подлошки 
и сл. 

Ком. 24     

  Укупно 1 Радови на реконструкији јавног осветљења без ПДВ-а:         

  ФАЗА 1 Укупно(1) без ПДВ-а:   

  ПДВ :   

  Укупно(1) са ПДВ-ОМ:   

            

Р.б. ФАЗА 2 Ормани и систем за управљање и мониторинг     

2 Испорука и монтажа нових ормана; Јед. Количина Јединич Укупна 
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Ормани типа А; Мере на цена цена 

Нови орман јавног осветљења у свему према једнополним шемама у пројекту. 

2.1. 

Испорука и монтажа слободностојећег полиестерског разводног ормана јавног 
осветљења максималних димензија 1000x750x320mm у IP65 степену заштите, 
одговарајући типу "PoliSafe" отпорности на удар IK10, са надстрешницом  димензија 
1000x320mm, уводницама и властитим полиестерским темљом. Ормар је следећих 
карактеристика: 
-  Висок степен заштите IP65-IK10 (20 J)  према  IEC 60529) 
-  Материјал: самоугасив, вруц́е ливен, без халогена, 
ојачани фиберглас ојачаном полиестром (еколошки прихватљив) 
-  Боја: сива RAL7035 
-  Дизајниран за подно причвршцћивање  
- Могућности спајања висине, ширине и дубине  
-  Укупна изолација  
-  врата са механизмом за закључавање са 5 тачака  
-  Извођење као постоље могуц́е  
-  Називни изолациони напон Ui = 1000V 
-  Једноставан за рециклажу: без металних делова 

Ком. 1     

Предвиђен за рад на температурама између -35 ° C i 70 ° C u  у континуираној 
употреби и на врху температуре до + 150 ° C 

        

У ормар уградити следећу опрему:         

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

  Енергетски прикључни део:         

2,1 
Прекидач одговарајући типу FD160-Breaker-36kA FDS36TD063GD, 63A, монтажа на 
шину са припадајућом заштитом од кратког споја, одводник пренапона PRD 15, 3P+N 

ком. 1     

2.3. Аутоматски осигурач одговарајући типу G100 1P 6A B, 10kA по стандарду IEC60898-1 ком. 7     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

2.4. Аутоматски осигурач одговарајући типу G100 1P 16A B, 10kA по стандарду IEC60898-1 ком. 1     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

2,5 Аутоматски осигурач одговарајући типу G100 C 25A 10kA по стандарду IEC60898-1 ком. 8     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

2.6. 
Контактор инсталациони 24А напона управљања AC/DC, 2NO  контакта, одговарајући 
типу CTX 24 20 230U,  Опсег радне температуре -25 ... + 55 ° , Стандарди IEC 60947-4-1, 
BS EN 60947-4-1,IEC 61095, BS EN 61095.  Одобрење  VDE. 

ком. 8     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

2.7. 
Инсталациони троположајни прекидач 16A 2CO  са нултим положајем, монтажа на 
ДИН шину, одговарајући типу Aster  AST S Z 16 2 

ком. 8     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   
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2.8. ЛЕД светиљка за ел. орман, 100-240VAC,   Слична типу IU008523 ком. 1     

2.9. 
Натписне плочице, ВС клеме, перфориране каналице, спирална црева, проводници 
за шемирање , шрафовска роба и остали ситан материјал. 

пауш. 1     

  

СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И  УПРАВЉАЊЕ  ЈАВНИМ  ОСВЕТЉЕЊЕМ 
Системом  се врши мониторинг и управљање ЈО: 
-укључење-искључење свих светиљки у систему у тачно дефинисано време 
-укључење-искључење одређених трафо подручја на захтев из центра управљања 
-имформације о стању система јавног осветљења за свако трафо подручје (РО) 
-смањење трошкова одржавања система 

  
 

    

  Систем се састоји од делова како следи:   
 

    

2.10
. 

Контролер  јавног осветљења 
Опрема је смештена у трафостаници (РО) или вани у посебном РО на јавној 
површини. У управљачки модул треба бити интегрисан комуникациони модул. 

ком. 1     

  управљачки модул треба да има:   
 

    

  

8 изолованих дигиталних улаза,8 излаза (rele 230Vac/5A), серијску линију RS485, 
најмање два прикључка за конвертор 230Vac/12Vdc, сенсор температуре и влаге у 
орману,пуњач  аку-батерија  за рад GPRS код нестанка ел.мреже од 12h аутономије, 
USB прикључак. 
Кућиште: PVC-PK, на DIN шину 

  
 

    

  

у овом модулу треба да је уписан годишњи календар који  има најмање четири 
времена (два укључења и два искључења) у једном дану; 
да омогући прелазак са зимског на летно време и обрнуто; 
промена календара даљински  (преко GPRS). 

  
 

    

  

GPRS модул (интегрисан у управљачки модул или засебан) са SIM картицом, антеном 
и напајањем. Подржава стандардни комуникациони протокол TCP/IP. Преко овог 
модула се одвија комуникација између контролера јавног осветљења и централног  
система. 
Напонски ниво:  3.3-4.6 V , 4V номинал 
Радна температура:-30 C do  +50 C 
Комуникација са центром управљања се иницира на неколико начина: 
-по унапред дефинисању аутоматског  јављања 
-по алармним стањима 
-по захтеву из центра управљања 

        

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

2.11
. 

Мерни модул  треба  да има 8 мерних места који  мере:струју,напон,активну и 
реактивну енергију,снагу, cosφ, импедансу вода.Анализом ових података треба да се 
има увид у стање система,јесу ли се укључиле све светиљке,на којој линији има 
светиљки да се нису укључиле (можда нека прегорела), има ли повећане потрошње 
на некој линији и сл.- Кућиште: PVC-PK, на DIN  шину- Радна температура:-30 C do  +50 
C 

ком. 1     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   
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2.12
. 

Апликативни софтвер за контролер (види технички опис). Компл. 1     

2.13
. 

Ожичење, испитивање и пуштање у рад на нивоу ормара. Компл. 1     

  Укупно 2 (за један орман типа А)   

  Укупно 2.  (за све ормаре типа А) kompl 2     

            

3 

Испорука и монтажа нових ормана; 

Јед. 
Мере 

Количина 
Јединич
на цена 

Укупна 
цена 

Ормани типа Б; 

Нови орман јавног осветљења у свему према једнополним шемама у пројекту. 

3.1. 

Испорука и монтажа слободностојећег полиестерског разводног ормана јавног 
осветљења максималних димензија 1000x750x320mm у IP65 степену заштите, 
одговарајући типу "PoliSafe" отпорности на удар IK10, са надстрешницом  димензија 
1000x320mm, уводницама и властитим полиестерским темљом. Ормар је следећих 
карактеристика: 
-  Висок степен заштите IP65-IK10 (20 J)  према  IEC 60529) 
-  Материјал: самоугасив, вруц́е ливен, без халогена, 
ојачани фиберглас ојачаном полиестром (еколошки прихватљив) 
-  Боја: сива RAL7035 
-  Дизајниран за подно причвршцћивање  
- Могућности спајања висине, ширине и дубине  
-  Укупна изолација  
-  врата са механизмом за закључавање са 5 тачака  
-  Извођење као постоље могуц́е  
-  Називни изолациони напон Ui = 1000V 
-  Једноставан за рециклажу: без металних делова 

ком. 1     

Предвиђен за рад на температурама између -35 ° C i 70 ° C u  у континуираној 
употреби и на врху температуре до + 150 ° C 

        

У ормар уградити следећу опрему:         

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

  Енергетски прикључни део:         

3.2. 
Прекидач одговарајући типу FD160-Breaker-36kA FDS36TD063GD, 63A, монтажа на 
шину са припадајућом заштитом од кратког споја, одводник пренапона PRD 15, 3P+N 

ком. 1     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

3.3. Аутоматски осигурач одговарајући типу G100 1P 6A B, 10kA по стандарду IEC60898-1 ком. 7     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

3.4. Аутоматски осигурач одговарајући типу G100 1P 16A B, 10kA по стандарду IEC60898-1 ком. 1     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

3.5. Аутоматски осигурач одговарајући типу G100 C 25A 10kA по стандарду IEC60898-1 ком. 4     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   
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3.6. 
Контактор инсталациони 24А напона управљања AC/DC, 2NO  контакта, одговарајући 
типу CTX 24 20 230U,  Опсег радне температуре -25 ... + 55 ° , Стандарди IEC 60947-4-1, 
BS EN 60947-4-1,IEC 61095, BS EN 61095.  Одобрење  VDE. 

ком. 4     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

3.7. 
Инсталациони троположајни прекидач 16A 2CO  са нултим положајем, монтажа на 
ДИН шину, одговарајући типу Aster  AST S Z 16 2 

ком. 4     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

3.8. ЛЕД светиљка за ел. орман, 100-240VAC,   Слична типу IU008523 ком. 1     

3.9. 
Натписне плочице, ВС клеме, перфориране каналице, спирална црева, проводници 
за шемирање , шрафовска роба и остали ситан материјал. 

пауш. 1     

  

СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И  УПРАВЉАЊЕ  ЈАВНИМ  ОСВЕТЉЕЊЕМ 
Системом  се врши мониторинг и управљање ЈО: 
-укључење-искључење свих светиљки у систему у тачно дефинисано време 
-укључење-искључење одређених трафо подручја на захтев из центра управљања 
-имформације о стању система јавног осветљења за свако трафо подручје (РО) 
-смањење трошкова одржавања система 

  
 

    

  Систем се састоји од делова како следи:   
 

    

3.10
. 

Контролер  јавног осветљења 
Опрема је смештена вани у посебном РО на јавној површини. У управљачки модул 
треба бити интегрисан комуникациони модул. 

ком. 1     

  управљачки модул треба да има:   
 

    

  

8 изолованих дигиталних улаза,8 излаза (rele 230Vac/5A), серијску линију RS485, 
најмање два прикључка за конвертор 230Vac/12Vdc, сенсор температуре и влаге у 
орману,пуњач  аку-батерија  за рад GPRS код нестанка ел.мреже од 12h аутономије, 
USB рикључак. 
Кућиште: PVC-PK, на DIN шину 

  
 

    

  

у овом модулу треба да је уписан годишњи календар који  има најмање четири 
времена (два укључења и два искључења) у једном дану; 
да омогући прелазак са зимског на летно време и обрнуто; 
промена календара даљински  (преко GPRS). 

  
 

    

  

GPRS модул (интегрисан у управљачки модул или засебан) са SIM картицом, антеном 
и напајањем. Подржава стандардни комуникациони протокол TCP/IP. Преко овог 
модула се одвија комуникација између контролера јавног осветљења и централног  
система. 
Напонски ниво:  3.3-4.6 V , 4V номинал 
Радна температура:-30 C do  +50 C 
Комуникација са центром управљања се иницира на неколико начина: 
-по унапред дефинисању аутоматског  јављања 
-по алармним стањима 
-по захтеву из центра управљања 
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  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

3.11
. 

Мерни модул  треба  да има 8 мерних места који  мере:струју,напон,активну и 
реактивну енергију,снагу, cosφ, импедансу вода.Анализом ових података треба да се 
има увид у стање система,јесу ли се укључиле све светиљке,на којој линији има 
светиљки да се нису укључиле (можда нека прегорела), има ли повећане потрошње 
на некој линији и сл.- Кућиште: PVC-PK, на DIN  шину- Радна температура:-30 C do  +50 
C 

ком. 1     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

3.12
. 

Апликативни софтвер за контролер (види технички опис). Компл. 1     

3.13
. 

Ожичење, испитивање и пуштање у рад на нивоу ормара. Компл. 1     

  Укупно (за један орман типа А)   

  Укупно 3.  (за све ормане типа B) Компл. 14     

            

4 Радови у Scadi и у web апликацији   
Јед. 
Мере 

Количина 
Јединич
на цена 

Укупна 
цена 

  Радови у орману типа А и типа Б         

4.1. 
Параметрирање у SCADI   контролера и уношење локалнх захтева и подешењима за 
конкретну локацију са провером комуникације за све параметре. 

Компл.. 1     

4.2. Испитивање и пуштање у рад на нивоу ормара Компл. 1     

  Радови на терену код ормана         

4.3. 

Oтварање прикључне кутије на стубовима дуж трасе линије и рад на прекопчавању 
постојеће инсталације у напојном каблу до пресека SKS 1x16 -25mm2 Al ,  провера и 
испитивање на сваком стубу линије ( у калкулацију узети једну линију од 25. 
светиљки). Провера веза светиљки, напојних водова и додељивање броја светиљки. 

Компл. 1     

4.4. 

Набавка, испорука и постављање темеља за горе наведени орман. Позиција 
подразумева припремање цеви односно бужира кроз које ће пролазити каблови, 
уградња анкера, припрема за постављање ормана, сапа црева, повезивање са 
темељним уземљивачем, враћање у првобитно стање непосредне околине око 
ормана и темеља.је броја светиљки. 

Компл. 1     

  Радови у командном центру         

4.5. 

У софтверу у командном центру и  web  апликацији за сваку линију која се напаја из 
ормара који се инсталише; уношење свих техничких података о истој, кординатама 
сваког стуба и техничким подацима о свакој светиљки. У калкулацију узети да се 
уноси цца 25 стубова и једна линија. 

Компл. 1     

  Укупно 4 (за један орман): 0,00 

  Укупно 4 (за све ормане типа А и Б) Компл 16 0,00 0,00 

            

5 Опрема за командни центар 
Јед. 
Мере 

Количина 
Јединич
на цена 

Укупна 
цена 
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Поз Рекапитулација фаза Укупна цена 

1 ФАЗА 1 РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА У 
СЛОБОДНОСТОЈЕЋИМ ОРМАРИМА 

  

2 ФАЗА 2 РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА У 
СЛОБОДНОСТОЈЕЋИМ ОРМАРИМА 

  

 
УКУПНО (ФАЗА 1 + ФАЗА 2) без ПДВ-а:   

 
ПДВ(20%):   

 
УКУПНО (ФАЗА 1 + ФАЗА 2) са ПДВ-ом:   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.1. 

Server, Monitor, UPS 
Fujitsu server SRV FS TX1310M3 
Intel Xeon E3-1225V6, 2x1TB, 1x8GB + 
MS OEM Win Pro 10 64Bit Eng1pk DVD, 
FQC-08929 + Monitor 24 Philips 
243V5LHAB/00 VGA/DVI/HDMI Zvu~nici 
- Periferni uređaji: USB tastatura + Optical Scroll USB miš (odgovarajući tipu  OptiPlex 7020 
MT) 
- LED Monitor: do 24",  Full HD, HDMI ulaz 
Emerson (libert itON) UPS 1500VA/900W LI32141CT20 line-int 

Компл. 1     

  Уписати тип понуђене опреме и произвођача   

            

5.2. 

нсталација потребног софтвера на серверу и на терминалу (PS) „SCADA“,  са 
потребним апликацијама: - проширива, без ограничења, - Web  апликација, која 
мора садржати приказ алармних стања, - Администрација (провера приступа, 
прослеђивање е-маилова одговарајућим службама, прослеђивање SMS-ова),-  
Архива података- Приказ разних алармних подлога, графика и слично, - Могућност 
групног адресирања и издавања команди или протоколом или софтверским 
пакетом. 

Компл. 1     

  Укупно 5: опрема за командни центар без ПДВ-а:         

            

  ФАЗА 2 Укупно(1+2+3+4+5) без ПДВ-а   

  ПДВ :   

  Укупно (1+2+3+4+5) са ПДВ-ом:   
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета 
набавке са ПДВ-ом. 

 
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 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
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 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 20/2019 33/62 

  

 

(ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, даје: 
                                                                            (Назив понуђача)  
 
 
    Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД 
ТЕХНОЛОГИЈУ СА УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ број: 20/2019, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

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

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

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

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД 
ТЕХНОЛОГИЈУ СА УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ,  број: 20/2019, испуњава 
све услове из чл. 75. и 76. 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); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
Да остварени пословни приход у периоду од три године (2016, 2017, 2018) за које су 
достављени подаци мора да буде већи од 42.635.700,00  динара; 
Да понуђач у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за 
подношење понуда, није био у блокади; 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
• Да је понуђач у периоду од предходних три године до објаве позива за подношење 
понуда успешно извршио уговорене послове на изградњи, реконструкцији и одржавању 
јавне или декоративне расвете у вредности од најмање 21.317.850,00  динара без ПДВ-а  
• Понуђачи су у обавези због специфичности опреме да на дан предаје понуде донесу 
узорке у складу са техничким карактеристикама из предмера и предрачуна са назнаком 
:“Узорци за јавну набавку 20/2019- НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ“ на 
адресу наручиоца   и то за следеће типове опреме (материјала) : 

  за мониторинг и управљање јавним осветљењем: контролер јавног осветљења који се 
састоји од: Управљачког модула, Комуникационог модула ГПРС и Мерног модула 

 по две светиљке од сваког понуђеног типа светиљки. 
НАПОМЕНА: Понуђачима који не буду изабрани, достављени узорци ће бити враћени на 
њихов захтев по оканчању постука јавне набавке у закључењу уговора. Изабраном понуђачу , 
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на љегов захтев узорци ће бити враћени по завршеном поступку јавне набвке а након 
извршене комплетне испоруке.  
• Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form)  којом 
произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, испоруку и монтажу контролера 
јавног осветљења према предмеру и предрачуну у конкурсној документацији 
• Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form)  којом 
произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, испоруку и монтажу светиљки јавног 
осветљења према предмеру и предрачуну у конкурсној документацији. 
Да поседује следеће стандарде:  
- ISO 9001 – Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
- ISO 14001– Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
- OHASAS 18001 – Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
- ISO 27001 – Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
- ISO 50001 – Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
Да понуђач има у свом власништву или на основу закупа у складу са Законом минимално: 
• четири ауто корпе висине дизања минимум 12 метара; 
• два теретна возила 
• један агрегат минималне снаге 2 kW 
• минимум 4 доставна возила за превоз техничара, опреме и алата за монтажу   
4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
Да Понуђач  располаже  довољним  кадровским  капацитетом  уколико  има запослених на 
неодређено и/или одређено време или радно ангажована (сходно члану 197. -202. Закона о 
раду), следећа лица 
• Минимум 1 инжењера са лиценцом 353 и 1 инжењера 453  
• Минимум  1 инжењера са лиценцом 350 и 1 инжињера 450  
• Минимум 6 (шест) електроинсталатера или монтера или електричара од којих су 
четири манипуланта ауто корпе 
 
 

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

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
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________у поступку јавне набавке 
АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА 
УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ број: 20/2019, испуњава све услове из чл. 
75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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    (ОБРАЗАЦ 7) 
 

ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ  

ДОКУМЕНТАЦИЈУ   
 

 

Назив понуђача:  
 

Седиште и адреса понуђача:   
 

Матични број:    
 

Шифра делатности:    
 

ПИБ:  
 

Телефон:    
 

Е – маил адреса:   
 

Место и датум:  
 

 
 

ПОНУЂАЧ_______________________________________________________________________________
____  изјављује да је обишао локацију која је предмет јавне набавке, извршио  увид  «на лицу места» 
у пројектно техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему и подношење 
понуде за јавну набавку радова - Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у лед 
технологију са увођењем даљинског управљања и надзора истог бр. 20 /2019. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити 
основ за било какаве накнадне промене у цени. 

 
Потпис представника Понуђача          Потпис представника Наручиоца 
 
     _____________________       __________________________ 
  
                  (М П)          (М П)  
 
Напомена: 
За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач. За групу понуђача, образац 
попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача. 
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    (ОБРАЗАЦ 8) 
 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  
 

 
У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од три године, 
реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 
 Р

ед
. б

р
. 

Број, датум и назив  
уговора 

Година завршетка 
реализације 

уговора  
Наручилац Кратак опис изведених радова 

 

 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 

   

 
 
Напомена: Уз ову листу потребно је приложити  потврде чији је образац ( образац 9) садржан у делу      VI- Потврда о 
реализацији раније закључених уговора. 
У случају потребе копирати овај образац 
- Фотокопије наведених уговора 
- Прве и последње стране окончаних  ситуација за наведене уговоре . 
 

                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица: 
 

                    _____________________ 
М.П 
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ОБРАЗАЦ  9 
 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА     
  
 

Назив наручиоца: 
Седиште наручиоца: 
Матични број: 
ПИБ: 

 
На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 
ПОТВРДУ 

 
Да је понуђач_______________________________________________________ 
                                        (назив,седиште извођача радова/понуђача)   
за потребе наручиоца_________________________________________________, 
 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

 

1) __________________________________________________________ 
 

2)   ___________________________________________________________,  
                                               (навести врсту радова),  

 
у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, а на 
 
 основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 
 
Датум завршетка радова:____________ 
 
Навести у ком облику је изводио радове: ______________/извођач, подизвођач, члан групе/ 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова - Адаптација јавног осветљења на 
територији МЗ Пригревица у лед технологију са увођењем даљинског управљања и надзора истог бр. 
20/2019 и за друге сврхе се не може употребити. 

 
Контакт лице наручиоца: ________________, телефон: _____________. 

 
 

Потпис овлашћеног лица 
____________________________ 

МП 
 

Напомена: Свака злоупотреба и одаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова 
потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду. 
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            ОБРАЗАЦ 10 

   
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 

 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПР-а) 

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под 
кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), те исту оверену пред судским - управним органом – 
јавним бележником – другим надлежним органом државе_________________________, прилажем уз понуду за отворени 
поступак  јавне набавке радова - Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у лед технологију са увођењем 

даљинског управљања и надзора истог бр. 20 /2019. 
 
 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве односно да 
провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
државе где имам седиште. 
 
 
 

                                              М.П.                                                            ПОНУЂАЧ 
___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 
 
 
 
 
 
Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом државе у којој понуђач има седиште. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР  
О АДАПТАЦИЈИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА 

УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ 
 

Закључен између:  
Наручиоца Општинске управе Општине Апатин, Српских владара бр. 29 
ПИБ: 101269416;  Матични број:  08350957. 
Број рачуна: 840-54640-41 код Министарства финансија, Управа за трезор, 
Телефон:.025/772122,  
кога заступа. Начелник Општинске управе Општине Апатин Недељко Вученовић  
(у даљем тексту: Наручилац) 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач), 
 
 Основ за закључење уговора за ЈН бр. ____________: 
 1. Одлука о додели уговора број: _______________од дана ________________; 
 2. Понуда изабраног понуђача бр. ______ од___________: 
 3. Спецификација радова као саставни део овог Уговора. 
 
 Уговорне стране сагласно констатују (у случају да је дата заједничка понуда): 
- да је Извођач носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови групе следећи: 
1.  _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 
2. _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 
3. _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 

Споразум групе понуђача бр. __________ од дана ______________ је саставни део овог 
уговора. Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према 
наведеном моделу уговора) 

 
Да је испоручилац делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________ 
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% од 
укупне вредности понуде. 
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* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________ 
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% од 
укупне вредности понуде. 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________, 
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% од 
укупне вредности понуде. 
(попуњава се само у случају  понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је 
поверено делимично извршење набавке). 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  
 Предмет уговора је извођења радова на адаптацији јавног осветљења на територији МЗ 
Пригревица у лед технологију са увођењем даљинског управљања и надзора истог, у  спроведеном 
отвореном поступку јавне набавке, по Позиву за подношење понуда бр. 404-274/2019-IV објављеном 
дана ____________ год. на Порталу јавних набаки, и понуди Извођача  на начин како следи: 
 

Укупна вред. понуде без ПДВ-а: 
 

 

Укупна вред. понуде са ПДВ-ом: 
 

 

Рок и начин плаћања, 
(у року од 45 дана од дана пријема 
уредне документације наведене у 

овом Уговору; 50% авансно, остатак 
по испостављеним ситуацијама) 

 

Рок важења понуде  
(најмање 90 дана од дана отварања 

понуде) 

 
_______  дана 

Рок за завршетак радова 
(не може бити дужи од  90 

календарских  дана, почев од дана 
увођења Извођача у посао) 

 
_______  дана 

Рок за отклањање грешака 
у гарантном року, (не дужи од 7 

дана од дана пријема обавештења) 

 
_______ дана 

Гарантни период за изведене 
радове 

(не може бити краћи од 2 године за 
радове а за уграђену опрему према 

гаранцији произвођача) 

 
 

 
 Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени 
уговором, прописима и правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и вишкови радова. 
 Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди 
радну снагу, материјал, и изврши грађевинске и друге неопходне радове. 
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА 
 

Члан 2. 
 Уговорена вредност радова износи укупно____________________ динара без ПДВ – а 
(словима: ________________________________________________), односно 
________________________ са ПДВ-ом (словима: 
_________________________________________________). 
 
 Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на 
основу којих је одређена.  
 Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена 
цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 
Извођача. 
 Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 
10% од уговорених количина радова. 
 Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је 
извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 
 Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених 
јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве, тако да укупна вредност не сме прећи 
обезбеђена средства за ове намене утврђене буџетом, када овај уговор и престаје. 
 
УСЛОВИ И НАЧИН  ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
 Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање за изведене радове извршити  на следећи 
начин: 
- 50 % од укупно уговорене вредности исплатиће се по закључењу уговора, а након пријема уредног 
предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса, достављања банкарске 
гаранције за повраћај аванса и банкарске гаранције за добро извршење посла, а најкасније у року од  
45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015 и 113/2017) 
Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту примљеног 
аванса и вредности изведених радова, с тим што је Извођач у обавези да у целости изврши обрачун 
преосталог износа примљеног аванса у привремној ситуацији која претходи издавању окончане 
ситуације; 
Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно изведеним 
радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 
 
- до 40 % од укупно уговорене вредности исплатиће се по привременим месечним ситуацијама, 
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде 
потписаним од стране стручног надзора,  а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 
119/2012 и 68/2015 и 113/2017) од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца; 
 
- Остатак  износа од најмање  10% од укупно уговорене вредности исплатиће се по окончаној 
ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 
понуде  потписаним од стране стручног надзора, а најкасније у року од 45 дана,  у складу са Законом 
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о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 
119/2012 и 68/2015 и 113/2017) од дана пријема банкарске гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року, оверене окончане ситуације, потписаног записника о примопредаји објекта и 
коначног обрачуна.  
 
Понуђач је дужан да у рачуну наведе број уговора. 
 
Извођач се обавезује да комплетну документацију неопходну за оверу припремених и окончане 
ситуације (листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и опрему, по 
потреби и другу документацију) достави лицу које врши стручни надзор – Надзорном органу. 
 
Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да плаћање врши уплатом на рачун Извођача  
бр._________________*___, код ______________*____ банке. (*Попуњава понуђач) 
 
РОК  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 4. 
 Извођач је у обавези да уговорене радове, који чине предмет овог Уговора заврши у року 
од ________ календарских дана, (не више од 90), рачунајући од дана увођења у посао.  
Рок за извођење радова почиње тећи од дана увођења Извођача у посао. 
 Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова: 

 да је наручилац предао извођачу инвестиционо техничку документацију 

 да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту, 
 Дан увођења у посао, стручни надзор Наручиоца, уписује као дан почетка радова. 
 Под роком завршетка радова сматра се дан целовите спремности истих за технички 
преглед, а што стручни надзор Наручиоца констатује грађевинским дневником. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 5. 
 Извођач има право на продужење рока само у случају: 
1. елементарних непогода и дејства више силе, 
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач, 
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким 
прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник. 
 Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању за околности. 
 У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више 
извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у 
доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су 
настале у време доцње. 

 
Члан 6. 

 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 
дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности (са ПДВ-
ом) за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 10% од 
уговорене вредности. 
 Наплату уговорне казне из става 1овог члана Наручилац ће извршити, без претходног 
питања и пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
 Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова од 
Извођача, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може од њега захтевати накнаду 
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штете, односно поред уговорне казне, и разлику до пуног износа претрпљене штете, у складу са 
законом. 
 Постојање и износ штете наручилац мора да докаже. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 
 Наручилац се обавезује да : 
- обезбеди контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби, 
- обезбеди вршење стручног надзора  
- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун радова са Извођачем. 
 Надзор над извођењем радова биће одређен од стране наручиоца посебним решењем. 
 Стручни надзор пуноправно заступа наручиоца и у његово име и за његов рачун може да 
предузима све радње у вези са предметом овог уговора, а у складу са одредбама Закона о 
планирању и изградњи. 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 
 Извођач  се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у свему према својој 
Понуди, стручно и квалитетно, према пројектима, техничкој документацији и техничкој 
спецификацији радова, важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, 
нормативима и стандардима који важе за предметну врсту радова, опште усвојеним правилима 
струке и пажњом доброг привредника. 
 Извођач радова је такође дужан и да: 

 уредно и по прописима води неопходну документацију са свим прилозима који морају бити 
редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова 

 омогући вршење стручног надзора;  

 набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој документацији, 
техничкој спецификацији, условима и стандардима, као и да,о свом трошку, обави сва 
потребна испитивања материјала и опреме; 

 обезбеди атесте за коришћени материјал, уколико се такви материјали користе; 

 да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку материјала и 
опреме за извођење уговорених радова; 

 да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на 
повећање трошкова и без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику; 

 да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и примену Закона о безбедности и здравља 
на раду и свих подзаконских аката, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према 
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-
правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;  

 радове врши у уговореном року; 

 о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са извођењем 
уговорених радова; 

 у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал; 

 на погодан начин обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје изведених 
радова; 

 да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, 
изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног 
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материјала и опреме, или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених 
рокова;  

 да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме;  

 наручиоцу поднесе захтев за примопредају изведених радова, оверен од стране стручног 
надзора са предлогом окончане ситуације; 

 комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну; 

 отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова, у року 
који одреди Комисија; 

 након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију и 

 врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за реализацију предметне 
јавне набавке. 

 Извођач се обавезује да овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов захтев, 
пружи на увид сву документацију о извршеним радовима и утрошеним средствима предвиђеним 
овим уговором. 
 Извођач је дужан да поступи по свим основаним примедбама Наручиоца, односно 
стручног надзора, те да уочене недостатке отклони о свом трошку.  
 

Члан 9. 
Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдуже у року од 10 (десет) дана 
од дана закључења Уговора, преда Наручиоцу:  
 
- Гаранцију банке за повраћај аванса, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без 
права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног аванса од 50% од укупно уговорене 
цене без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење 
Уговора. 
Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно изведеним 
радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 
 
- Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, 
без права на приговор и платива на први позив, у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-
а, са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора.  
 
- Извођач радова је обавезан да приликом примопредаје радова, преда Наручиоцу Гаранцију банке 
за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без 
права на приговор и платива на први позив, у висини од 10% од вредности Уговора, без пореза на 
додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног 
рока.  
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико 
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 7 дана од дана пријема писменог захтева 
Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по 
тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 
 
Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
 
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју 
је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 
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налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за 
хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 
 
Наведене гаранције, не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Гаранције морају гласити у корист Наручиоца. 
 
Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, Извођач 
радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 
 
Наручилац ће наплатити банкарске гаранције, уколико Извођач радова не буде извршавао своје 
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором. 
 

Члан 10. 
Извођач радова се обавезује  да изврши обезбеђење градилишта предузимајући све потребне мере 
за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине утврђене законом. 
 
Извођач се обавезује да ће се у току извођења радова, придржавати и примењивати свих законских 
пропис из области безбедности и здравља на раду, заштите на раду, заштите животне средине, 
противпожарне заштите и других законских прописа који регулишу област рада предметне јавне 
набвке,  те сходно томе, безусловно, признаје искључиву личну прекршајну и кривичну одговорност 
за сву насталу материјалну и нематеријалну штету коју претрпе запослени или трећа лица, 
проузроковану његовим не спровођењем законских прописа, при чему на овај начин Наручиоца 
ослобађа од сваке  одговорности по овом основу. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 11. 
 Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдуже у року од 10 (десет) 
дана од дана закључења Уговора, преда Наручиоцу:  
1. Гаранцију банке за повраћај аванса, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без 

права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног аванса од 50% од укупно 
уговорене цене без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана 
дужим од уговореног рока за извршење Уговора;  

2. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини од 10% од укупно 
уговорене цене без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана 
дужим од уговореног рока за извршење Уговора.  
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција 
која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско 
тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 

Наведене гаранције, не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које 
одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност 
за решавање спорова. Гаранције морају гласити у корист Наручиоца. 

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, 
Извођач радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 
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Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 

Наручилац ће наплатити банкарске гаранције, уколико Извођач радова не буде извршавао 
своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором. 

 
Члан 12. 

 Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда 
гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини од 10% од вредности Уговора, 
без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног 
гарантног рока.  

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико 
Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим 
Уговором. 

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
 

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција 
која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско 
тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 
 

Наведена гаранција банке не може саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних 
које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Гаранције морају гласити у корист Наручиоца. 

 
Члан 13.  

 Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура радове, 
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису 
осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора. 
 Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, достави 
Наручиоцу полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, 
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим 
законским прописима. 
 Извођач радова је такође дужан да у року од 7 (седам) од закључења Уговора, достави 
Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој 
уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације Уговора, оригинал или оверену 
копију, у складу са важећим прописима. 
 Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца. 
 Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом важења 
истих. 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 14. 
 Гарантни рок за квалитет радова је _____ година (минимум 2 године) и почиње да тече од 
дана комисијске примопредаје радова.  
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 За материјал коју уграђује извођач, важи у погледу садржине и рока, гаранција 
произвођача опреме, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача 
опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу. 
 

Члан 15. 
 Материјал, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати опису 
радова, техничкој документацији и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет сноси 
Извођач радова. 
 Извођач радова је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе потребне атесте о квалитету 
материјала, а по потреби и да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне 
организације. 
 Опрему која се уграђује набавља Извођач радова, уз сагласност Наручиоца, и она мора 
одговарати техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним стандардима. 
 Уколико Наручилац преко стручног надзора, утврди да уграђени материјал, не одговара 
стандардима и техничким прописима одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
 

Члан 16. 
 Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, а не дуже 
од 7 дана од дана пријема обавештења отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на 
уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
 Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе, из претходног става, по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца, а у року утврђеном у члану 1. овог Уговора, Наручилац је 
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача. 
 Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног 
руковања и употребе, односно ненаменског коришћења. 
 
ВИШКОВИ РАДОВА 

Члан 17. 
   
     Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, 
Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор. 
Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова 
без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора. 

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о вишковима радова, нити о питањима 
везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала, без претходне писмене 
сагласности Наручиоца. 
Наручилац неће платити испостављену ситуацију за цену вишка радова за чије извођење не постоји 
писана сагласност Наручиоца. 

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, 
достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и 
уговореним јединичним ценама.  
Јединичне цене за све позиције из усвојене Понуде Извођача радова бр._________ од 
_________________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а 
извођење вишка радова до 10%  количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
Вишкове радова, за које је добијено писмено мишљење стручног надзора и који су усвојени од 
стране наручиоца, извођач радова је дужан да изведе. Исти ће се констатовати у окончаном рачуну. 
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Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и 
достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, 
најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем 
радова ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, пре коначног обрачуна, односно 
испостављања оконачне ситуације. 

Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од 
дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, из члана 
7. овог Уговора на вредност радова који се уговарају анексом. 
 
    НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ       

Члан 18. 
Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених 

радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење 
непредвиђених радова који мора да садржи: 
1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране 

стручног надзора; 
2. детаљне анализе цена непредвиђених радова. 

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши 
контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са 
детаљним образложењем сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 10 
(десет) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених 
радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења 
Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за 
уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је обавезан да достави у року из 
позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове). 

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова стиче 
услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након 
што их изведе. Стручни надзор није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име 
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова. 

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински 
дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а 
изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде 
техничке документације. 

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних 
догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању 
обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених 
радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења 
Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  
 
ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 19. 
 Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава стручни надзор 
Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник или други документ. 
Примопредаја и коначан обрачун изведених радова врши се комисијски. 
 Комисију за примопредају и коначан обрачун радова образује Наручилац, а чине је по 
један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача 
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 Комисија сачињава записник о примопредаји који потписују сви чланови комисије.  
 Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор наручиоца или комисија за 
примопредају и коначан обрачун Извођач мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке 
Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не 
отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу радова на 
рачун Извођача.  
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће извршити на 
рачун извођача, с тим што је дужан да поступа као добар привредник. 
 Наручилац се обавезује да обезбеди технички преглед радова и употребну дозволу. 
 

Члан 20. 
 Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених радова оверених од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које 
су фиксне и непроменљиве. 
 Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 
 Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што 
Наручилац и Извођач признају: 
- ако Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана у односу на 
уговорену динамику - ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама 
надзорног органа Наручиоца, 
- ако изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету из 
понуде Извођача 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 

Члан 22. 
 У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су 
предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира средство обезбеђења за добро извршење 
посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету, која представља 
разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те 
радове. 
 Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 
уговора. 
 У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, 
да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним 
радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 
уговора. 
 

Члан 23. 
 Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за 
извршну исправу без права приговора. 
 

Члан 24. 
 У случају раскида уговора Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 
пропадања као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора. 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 20/2019 52/62 

  

 

ИЗМЕНА УГОВОРА 
Члан 25. 

– Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 
предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, oдносно до 
лимита прописаног одредбама  Посебних узанси о грађењу. 
- У наведеном случају Наручилац  ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу 
са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних 
набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 
 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о 
грађењу и други релевантни прописи. 

Члан 27. 
 Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране 
решаваће споразумно применом позитивних законских прописа. 
 У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је 
Привредни суд у Сомбору. 

Члан 28. 
 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два ) примерка 
задржава свака уговорна страна. 
 
 
  За НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
 
 _____________________                         М.П. ________________________ 
 
 
Саставни део Уговора чини: 
- Понуда Извођача, бр. ________________од_______________ 
- Предмер и предрачун радова из конкурсне документације 
- Образац структуре цене из конкурсне документације 
 
НАПОМЕНА: 
 Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља 
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о 
јавној набавци. 
 Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце. 
 МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да је сагласан са садржином модела уговора. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

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 број телефона и факса, као и 
име особе за контакт и е-маил.  
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. 

Место подношења понуде:  

Понуду доставити на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА 29, СА 
НАЗНАКОМ: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ – АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И 
НАДЗОРА ИСТОГ- ЈН БР. 20/2019 - НЕ ОТВАРАТИ.“ 
 Рок за подношење понуда – 10.06.2019. године до 10,00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 
је понуда достављена непосредно 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.  

Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца на адреси ул. Српских владара 29, дана 
10.06.2019. године са почетком у 11,00 часова.  

 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (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. и 
76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 
75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 

 Образац Изјаве понуђача о обиласку локације и извршеним увидом у пројектно техничку 
документацију  (Образац 7) 

 Образац референтне листе (Образац 8) 
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 Потврда о реализацији раније закључених уговора  (Образац 9)   

 Изјава на основу члана 79. став 10. ЗЈН (Образац10)  
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: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
АПАТИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА 29,   са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку – ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –- АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ 
УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ- ЈН БР. 20/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку - ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –- АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ 
УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ- ЈН БР. 20/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –- АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ 
УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ- ЈН БР. 20/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ”  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –- АДАПТАЦИЈА 
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА УВОЂЕЊЕМ 
ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ- ЈН БР. 20/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” - 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), 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) 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). 
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 
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у 
поглављу VI). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 
име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
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. 
- 50 % од укупно уговорене вредности исплатиће се након закључења уговора и након пријема 
уредног предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса, достављања 
банкарске гаранције за повраћај аванса и банкарске гаранције за добро извршење посла, а 
најкасније у року од  
45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015 и 113/2017) 
Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту примљеног 
аванса и вредности изведених радова, с тим што је Извођач у обавези да у целости изврши обрачун 
преосталог износа примљеног аванса у привремној ситуацији која претходи издавању окончане 
ситуације; 
- до 40 % од укупно уговорене вредности исплатиће се по привременим месечним ситуацијама, 
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде 
потписаним од стране стручног надзора,  а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 
119/2012 и 68/2015 и 113/2017) од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца, 
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- Остатак  износа од најмање  10% од укупно уговорене вредности исплатиће се по окончаној 
ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 
понуде  потписаним од стране стручног надзора, а најкасније у року од 45 дана,  у складу са Законом 
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 
119/2012 и 68/2015 и 113/2017) од дана пријема банкарске гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року, оверене окончане ситуације, потписаног записника о примопредаји објекта и 
коначног обрачуна.  
 
Понуђач је дужан да у рачуну наведе број уговора. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за радове, не може бити краћи од 2 године, а за уграђену опрему, сагласно гаранцији 
произвођача, почев од дана извршења уговора. 
 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок извођења радова не може бити дужи од 90 календарских дана, почев од дана увођења извођача 
у посао. 
Место извођења радова  – МЗ Пригревица, Општина Апатин. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
             Обилазак локације у циљу упознавања са постојећом ситуацијом и условима извођења радова је 
потребно заказати најмање два дана пре обиласка, а најкасније 5 (пет) дана пре истека  рока за подношење 

понуда  (контакт особе: Нађа Вујовић, nadja.vujovic@apatin.rs  и Снежана Радмановић Пејић, 
apadir@soaptin.org ), уз предходну најаву од 2 дана, путем писаног Захтева. 
 

Доказ: Потписана потврда Наручиоца да је представник понуђача извршио обилазак локације на којој 
ће се изводити радови, оверена и потписана од стране представника понуђача и наручиоца. 

 
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.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
ЗЈН. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави:  

 
1.  Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 

mailto:nadja.vujovic@apatin.rs
mailto:apadir@soaptin.org
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Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од укупне понуђене цене из понуде без 
обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање колико и важи и понуда. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг). 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије 
или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих  и 
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од 
вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 
 
Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у 
следећим случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 
понуду; 
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; 
- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за повраћај аванса и 
банкарску гаранцију за добрo извршење посла у складу са одредбама закљученог 
уговора. 
2.  Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати 
банкарску гаранцију  за повраћај аванса 
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал обавезујуће писмо о намерама 
банке, за издавање: безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на 
први позив, банкарске гаранције за повраћај аванса, у износу од уговореног аванса 
од 50% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим 
од уговореног рока за извршење уговора, уколико Наручилац понуђачу додели 
уговор.   
 
3. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 
гаранцију  за добро извршење посла. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал обавезујуће писмо о намерама 
банке, за издавање: безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на 
први позив, банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од 
уговореног рока за извршење уговора, уколико Наручилац понуђачу додели уговор.   
 
4. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 
гаранцију  за отклањање грешака у гарантном року. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал обавезујуће писмо о намерама 
банке, за издавање: безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на 
први позив, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу 
од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим 
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од уговореног гарантног рока, уколико Наручилац понуђачу додели уговор.   
 
Рок важења свих наведених писна о намерама банке мора бити најмање као и рок 
важења понуде. 

 
Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу: 
 

1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у тренутку закључења 
уговора, а најкасније 10 дана од дана закључења уговора - банкарску гаранцију 
за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини уговореног аванса 
без ПДВ-а, и роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за 
извршење уговора. Наручилац неће извршити авансно плаћање, пре него што 
прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног 
плаћања.  

2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла у тренутку закључења уговора, 
а најкасније 10 дана од дана закључења уговора - банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, 
без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене 
цене без ПДВ-а, и роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног 
рока за извршење уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови 
за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
  

3)  Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани 
понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака 
у гарантном року се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора, без 
ПДВ-a и роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног 
рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију 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 ( у Прилогу 1) 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или  електронски 
на e-mail  nadja.vujovic@apatin.rs и apadir@soaptin.org  тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 20/2019 . 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 
 
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. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ 
УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

mailto:nadja.vujovic@apatin.rs
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који 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 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 
nadja.vujovic@apatin.rs и apadir@soaptin.org или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико 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 својој интернет страници, најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора 
из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 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. 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.  

mailto:nadja.vujovic@apatin.rs
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* 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 – 120.000,00 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; ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН,  ул. Српских владара бр. 29;  јавна набавка 
бр. 20/2019; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или  
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  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач 
радова није могао да утиче, а које се односе на:  
 
1. прекид радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача радова; 
2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);  
3. временски услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог стручног надзора; 
4. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 
5. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца; 
6. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова; 
7. било које обуставе радова које нису последице пропуста, нити кривице Извођача. 

 
Извођач ће одмах, без одлагања, усмено и у писаној, што обухвата и електронску форму, обавестити 

Наручиоца о настанку  околности  због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) 
дана пре истека рока за извођење радова 

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за 
продужење рока извођења радова.  

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока 
размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено 
мишљење.  
Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.  

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора, у складу са чланом 115. ЗЈН.  
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Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље 
уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за 
извођење радова. 

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за 
продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у 
закашњењу, као и у случајевима када је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те 
је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.  
 
Прилог 1. ПРОЈЕКАТ 
  
 
https://www.dropbox.com/s/ss2k2pjgy7dahq0/02%2019%20glavna%20sveska%200%20%20Prigrevica%20potpisa
no.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/ss2k2pjgy7dahq0/02%2019%20glavna%20sveska%200%20%20Prigrevica%20potpisano.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ss2k2pjgy7dahq0/02%2019%20glavna%20sveska%200%20%20Prigrevica%20potpisano.pdf?dl=0

