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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
На основу члана 32. и 142a. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова (“Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
126/18 од 12.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 127/18 
од 12.02.2018. године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку радова - 
Изградња трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу. 
 
Конкурсна документација за предметну јавну набавку се може преузети на Порталу јавних 
набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца http://www.vodokanal-
becej.rs/index.php/javne-nabavke.html, као и у седишту наручиоца у улици Данила Киша 8/а 
сваког радног дана од 08 до 14 часова. 

 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Назив наручиоца: ЈП ''Водоканал“, 
Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј,  
Телефон: 021/69-12-930 
E-mail: office@vodokanal-becej.rs 
Пиб: 101981142 
Матични број: 08069921 
Интернет адреса: http://www.vodokanal-becej.rs 

 

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
конкурсном документацијом, Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

 

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке - Набавка радова - Изградња трафо станице на водозахвату у Бачком 
Петровом Селу. 

Број јавне набавке - ЈН III-1/18. 

Шифра из општег речника набавке 45311000 – Радови на постављању електричних инсталација 
и електро-монтажни радови. 

 

1.4. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају 
да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. Понуду треба доставити у 
затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст: "Набавка радова - 
Изградња трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу, бр. ЈН III-1/18 - НЕ 
ОТВАРАТИ", на адресу Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј. На полеђини коверте читко написати 
назив, број телефона и адресу понуђача. Понуђач понуду подноси лично предајом у 
писарници или путем поште. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, 
сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуда се сматра 
благовременом ако је поднета до 06.03.2018. године до 10,00 часова. 
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1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА 
Отварање понуда вршиће се јавно, дана 06.03.2018. године у 10,30 часова у просторијама 
ЈП ''Водоканал“, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј. Овлашћени представник понуђача који 
присуствује отварању понуда, предаје оверено и потписано пуномоћје пре почетка отварања 
понуда, које мора гласити на особу која присуствује отварању понуда. 
 

1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 дана од дана отварања понуда, односно по 
истеку рокова за подношење захтева за заштиту права. 
 

1.7. КОНТАКТ ОСОБА 
Сва додатна обавештења и информације могу се добити на телефон/фаx: 021/69-12-930 или у 
просторијама ЈП ''Водоканал“, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј од 8 до 14 часова. Контакт особа: 
Данијела Сурла, моб.: +381 062 804 07 79, мејл: danijela.surla@vodokanal-becej.rs. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
2.1. ЈЕЗИК 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. У складу 
са чланом 18. Закона о јавним набавкама, понуда се може доставити и на страном језику у делу 
који се односи на доказивање понуђених техничких карактеристика, квалитета и техничку 
документацију, и то на енглеском језику. 
 
Наручилац задржава право да, уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део 
понуде требало да буде преведен на српски језик одреди понуђачу примерен рок у којем је 
дужан да изврши превод тог дела понуде, који треба да буде оверен од стране судског тумача. У 
случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском 
језику. 
 

2.2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и 
спецификацију у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију и све тражене доказе 
у наредним тачкама овог упутства и “Упутства о начину на који се доказује испуњеност услова“. 
Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда се подноси у запечаћеној 
коверти тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. 
Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и 
потписом овлашћеног лица. Понуђачи могу да поднесу само једну понуду и не могу је 
мењати. Понуда која није сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације биће 
одбијена. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 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. 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. 
 
У складу са чланом 89. став 3. Закона, Наручилац не дозвољава подношење електронске 
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. 
 
Понуда садржи: 
ОБРАЗАЦ број 1 - Подаци о понуђачу 
ОБРАЗАЦ број 1.1. - Подаци о подизвођачу 
ОБРАЗАЦ број 1.2. - Подаци о понуђачима из групе понуђача 
ОБРАЗАЦ број 2  - Испуњеност услова из чл. 75. и 76. ЗЈН и докази испуњености тих  
      услова 
ОБРАЗАЦ број 3  - Изјава о испуњености законских услова 
ОБРАЗАЦ број 4  - Образац понуде 
ОБРАЗАЦ број 5  - Структура цене 
ОБРАЗАЦ број 6  - Техничке спецфикације 
ОБРАЗАЦ број 7  - Модел уговора 
ОБРАЗАЦ број 8  - Образац трошкова припреме понуде (није обавезно) 
ОБРАЗАЦ број 9  - Изјава о независној понуди 
ОБРАЗАЦ број 10  - Изјава о поштовању важећих прописа 
ОБРАЗАЦ број 11  - Потврда о обиласку терена 
 



7 

2.3. ПАРТИЈЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понудa са варијантама није дозвољена. 
 

2.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуд у 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: ЈП ''Водоканал“, Данила Киша 
8/а, 21220 Бечеј, са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња трафо станице на водозахвату 
у Бачком Петровом Селу, бр. ЈН III-1/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња трафо станице на водозахвату 
у Бачком Петровом Селу, бр. ЈН III-1/18  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Изградња трафо станице на водозахвату 
у Бачком Петровом Селу, бр. ЈН III-1/18  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња трафо станице на 
водозахвату у Бачком Петровом Селу, бр. ЈН III-1/18  - 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. 
 

2.6. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну документацију 
обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда уколико 8 или мање дана пре датума 
за достављање понуда изврши измену конкурсне документације. 
 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
 

2.7. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ НАСТУПУ 
Понуђач који је самостално пондео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 

2.8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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Уколико Понуђач наступа са подизвођачем мора навести 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. Наручилац може на захтев подизвођача пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач може 
ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача 
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. Уколико 
уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 

2.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, као и додатне услове под 
тачком II.1. a) i б) конкурсне документације. Додатне услове из тачке II.1. в)., II.2.,3. и 4. 
понуђачи испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке. Саставни део заједничке 
понуде је 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) 
Закона и то податке о: 

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуд у 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. 
 

2.10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, КВАЛИТЕТА, 
НАЧИНА И МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ, РОКА 
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 
2.10.1. Начин и услови плаћања 
За изведене радове Извођачу радова ће се вршити плаћање у року до 45 дана од дана 
испостављене и оверене ситуације. Плаћање се врши уплатом на рачун истог. 
 
2.10.2. Захтев у погледу квалитета 
Понуђач – извођач радова, се обавезује да све радове изведе савесно и квалитетно, у 
склад у са правилима струке, а према постојећој документацији, датим техничким условима, 
према обострано прихваћеним техничким условима из тендерске документације, као и 
важећим прописима за коришћену врсту опреме и радова. 
Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, у складу са законским прописима, 
спроведе све прописане мере заштите на раду, као и да благовремено и целовито преузима 
мере за безбедност грађана суседних објеката и околине. 
 
2.10.3. Захтеви у погледу места, начина и рока извођења радова 
Место извођења радова је на водозахвату у Бачком Петровом Селу. 

Понуђач је обавезан да предметне радове почне одмах, а најкасније 5 дана након 
потписивања уговора. 
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Рок извршења радова: у року до 30 календарских дана. Рок за извршење радова се може 
мењати само у случају више силе (рат, земљотрес, поплаве, неприступачности градилишта 
због обимних падавина, ниске температуре, ниже од -5 °C) и друге природне непогоде и 
догађања чије се наступање није могло унапред предвидети. 
 
2.10.4. Гаранција за изведене радове 
Гаранција за квалитет радова износи 2 године од дана примопредаје радова између 
Извођача радова и Наручиоца радова, што ће се констатовати записником. 
 
2.10.5. Захтеви у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 

2.11. ВАЛУТА 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 
У цену су укључени цена извођења радова, сав материјал, радна снага и све друго што је 
неопходно за реализацију предмета јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је 
у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у склад у са чланом 92. 
Закона. 
 

2.12. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може 
користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање 
детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране 
Наручиоца није дозвољено, без претходне писане сагласности понуђача. Понуђач делове 
понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом. 
Цена (осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити означени 
као поверљиви. 
 

2.13. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду достави: 
 
2.13.1. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на свом меморандуму да ће 
приликом потписивања уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично овлашћење 
у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од уговореног 
рока за завршетак радова, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и картон депонованих потписа. 
 
Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће одбијена 
од стране наручиоца као неприхватљива. 

 
2.13.2. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће у 
тренутку примопредаје радова предмета јавне набавке наручиоцу доставити соло бланко 
меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 
10 дана дуже од уговореног гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року и картон депонованих потписа. 
 
Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће одбијена 
од стране наручиоца као неприхватљива. 
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2.13.3. Меница за добро извршење посла 
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу 
достави соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а 
са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и картон депонованих потписа којима се 
гарантује испуњење уговорних обавеза. 
 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као доказ 
доставља извод/и из Регистра меница НБС. 
 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
2.13.4. Меница за отклањање грешака у гарантном року 
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу 
достави соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а 
са роком важности 10 дана дуже од уговореног гарантног рока, као средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и картон депонованих потписа којима се 
гарантује испуњење уговорних обавеза. 
 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као 
доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС. 
 
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака који би могли да умање могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања истих у уговором утврђеном гарантном року. 
 

2.14. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Заинтересовано лице може у писаном облику на адресу наведену у позиву, односно путем 
поште, електронске поште или факсом тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема 
захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и 
појашњења телефоном, није дозвољено. 
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за појашњењима 
конкурсне документације, "Набавка радова - Изградња трафо станице на водозахвату 
у Бачком Петровом Селу, бр. ЈН III-1/18. 
 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда. 
 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 

2.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
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захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђач у 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. 
 

2.16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу. Уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је 
понуђач добио негативну референцу, понуђач је дужан поднети соло меницу са меничним 
овлашћењем у корист наручиоца као додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, и то 
у вредности од 15% од понуђене цене, с тим да иста треба да буде са клаузолом „без 
протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Меница ће бити активирана ако понуђач не испуни или 
неуредно испуни своју уговорну обавезу. 
 

2.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума “најнижа 
понуђена цена”. 
Наручилац ће, у случају да пристигну две или више понуда са истом понуђеном ценом, 
доделити уговор оном понуђачу који је понудио краћи рок за извођење радова. 
 

2.18. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити 
животне средине. 
 

2.19. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Понуђач, који је учествовао у поступку јавне набавке, а сматра да су његова права  
повређена, може уложити захтев за заштиту права у току целог поступка  јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране 
наручиоца у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку најкасније 
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. Копију 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права. 
 
О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права. 
 
Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини 
од 60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, Републичка 
административна такса за јавну набавку број ЈН III-1/18, прималац уплате: буџет Републике 
Србије. Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. 
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НАПОМЕНА: Уплата таксе за заштиту права доказује се искључиво достављањем потврде о 
уплати издате од стране финансијске установе којој је износ таксе уплаћен. 
 

2.20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона. 
 

2.21. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за 
доделу уговора. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча. 
 

2.22. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ: 
Понуда ће бити одбијена: 
1. уколико није благовремена 
2. уколико поседује битне недостаке 
3. уколико није одговарајућа 
4. уколико није прихватљива 
 
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у 
позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању 
поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
 
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 
1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће. 
2. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове. 
3. Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења. 
4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног. 
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације. 
 
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 
Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 
набавке. 
 

2.23. ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА НАБАВКЕ 
Наручилац може у оправданим ситуацијама и по потреби након закључења овог уговора повећати 
обим предмета набавке без спровођења поступка јавне набавке, с тим да се вредност Уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 124а ЗЈН-а. 



13 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Обавезни услови за учешће у јавној набавци су одређени чланом 75. став 1. Закона о 
јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. став 1. Закона подносилац понуде 
доказује достављањем доказа из члана 77. став 1. Закона, односно доказа у складу  са 
Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), а у свему 
у складу са конкурсном документацијом. 
 
 

I. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ - Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН 

 
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар 
 
Доказ за правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног Привредног суда (без обзира на датум издавања извода). Овај доказ 
подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из одговарајућег регистра (без обзира на датум издавања извода) Овај доказ подносилац 
понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
Напомена: Сходно члану 8. и 12. Закона о регистрацији привредних субјеката, Агенција 
за привредне регистре је надлежна да води регистрацију привредних субјеката и издаје 
извод о регистрованом податку. 
 
2) Право на учешће у поступку има понуђач уколико 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 
 
Доказ за правна лица: 
а) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 
б) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 
Вишег суда у Београду; 
в) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 
 
Ако је више законских заступника - за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Доказ за предузетнике: - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 
према месту рођења, али и према месту пребивалишта (не старија од два месеца пре 
дана отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно 
достављају сви чланови групе понуђача. 
 
Доказ за физичка лица: - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 
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према месту рођења, али и према месту пребивалишта (не старија од два месеца пре 
дана отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно 
достављају сви чланови групе понуђача. 
 
3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 
 
Доказ за правна лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца пре дана 
отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно 
достављају сви чланови групе понуђача. 
 
Доказ за предузетнике: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца пре дана 
отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно 
достављају сви чланови групе понуђача. 
 
Доказ за физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца пре дана 
отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно 
достављају сви чланови групе понуђача. 
Напомена: Сходно члану 29. Закона о општем управном поступку органи издају уверења, 
односно друге исправе о чињеницама о којима воде службену евиденцију. Законом о 
финансирању локалне самоуправе прописано је да јединици локалне самоуправе припадају 
изворни приходи остварени на њеној територији и да јединица локалне самоуправе у 
целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе остварене на њеној 
територији. 
 
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа 
да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију. 
 
4) Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке 
 
Овај услов се односи на дозволе надлежног органа које подносилац понуде мора да има пре 
регистрације и почетка обављања одређене делатности, а у склад у са чланом 4. став 2. 
Закона о привредним друштвима. Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да за 
ову јавну набавку не постоји дозвола предвиђена посебним прописом те исту понуђач није 
дужан доставити. 
 
6) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) 
 
Доказ – Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине. 
 
Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова тачки 
1.; 2.; 3; 4. и 6. овог обрасца, а доказ о испуњености услова из тачке 5. овог обрасца за део 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 
Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. 
ЗЈН 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у тачкама од 1.; 
2.; 3.; 4. и 6. овог обрасца. Услов из тачке 5) овог обрасца дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуд у одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. Докази из тач. 2) , 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. Докази из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
На основу члана 79. Закона о јавним набавкама докази о испуњености услова могу се 
достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавн у набавку 
оцењена као најповољнија, да достави 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 на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у 
којој понуђач има седиште и уколико уз понуд у приложи одговарајући доказ за то, наручилац 
ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој с у 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Ово значи да понуђач који је 
уписан у Регистар понуђача требало би да наведе овај податак, наводећи интернет 
страницу, па сходно томе није обавезан да достави доказ у виду потврде да је 
регистрован, нити доставља доказе о испуњености осталих обавезних услова за 
учешће у поступку јавне набавке, изузев важеће дозволе надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом, коју мора да достави. 
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, осим уколико подноси електронску понуд у када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени овом конкурсном 
документацијом, 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 опис послова сваког од понуђача из 
групе понуђача у извршењу уговора. Наведена изјава мора бити преведена на српски језик 
од стране овлашћеног судског тумача. 
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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. 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. 
 

 

II. ДОДАТНИ УСЛОВИ - Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. ЗЈН 
 
 
Додатни услови су у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност додатних 
услова одређених у складу са чланом 76. Закона подносилац понуда доказује достављањем 
доказа у склад у са чланом 77. став 2. Закона, а у свему у складу са конкурсном 
документацијом. За предметну јавну набавку Наручилац захтева следеће додатне услове од 
понуђача: 
 
1) Финансијски капацитет: 
а) да није исказао губитак у претходне три пословне године (2014., 2015. и 2016. године). 
доказ: Извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре или Обрасци 
из финансијских извештаја за 2014., 2015. и 2016. годину - Биланса стања (уколико се ради о 
заједничкој понуди овај доказ треба доставити и за све чланове групе понуђача); 
 
б) да је у претходне 3 обрачунске године (2014., 2015. и 2016.) остварио приход у 
минималном износу од 8.000.000,00 динара. 
доказ: Образсци из Финансијских извештаја за 2014., 2015. и 2016. годину - Биланса успеха. 
 
в) да нема евидентиран ниједан дан неликвидности у периоду од шест месеци пре 
објављивања позива. 
доказ: потврда НБС о броју неликвидних дана за последњих шест месеци пре дана 
објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки (уколико се ради о заједничкој понуди 
овај доказ треба доставити и за све чланове групе понуђача), Потврд у издаје: Народна 
банка Србије, Дирекција за регистре и принудну наплату, Одељење за принудну наплату, 
Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. Потврда се може наручити 
електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда 
жели); 
 
2) Пословни капацитет: 
1) да је у претходне 3 године (2015., 2016. и 2017.) изградио најмање 3 Монтажно бетонске 
трансформаторске станице (МБТС). 
 
Доказ: Референц листа, која се доказује на основу изјаве Извођача о изграђеним МБТС, 
оверених од стране Инвеститора, фотокопија уговора и фотокопија окончане ситуације. 
 
2) да има уведен стандарде: 
а) систем квалитета SRPS ISO 9001:2008; 
б) систем заштите животне средине SRPS ISO 14001:2007; 
в) систем заштите на раду SRPSОHSAS 18001:2008; 
 
Доказ: фотокопија сертификата; 
 

3) Кадровски капацитет: 
Да понуђач има следеће кадрове ангажоване по било ком основу у складу са Законом о раду: 
- 1 дипломирани инжењер електро струке са лиценцом ИКС 450 или 451, 
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- 5 радника запослених на радовома монтаже електричних инсталација, 
- 1 радник који поседује уверење о раду са хидрауличном дизалицом,  
- 1 радник за руковање машином за ископ. 
 
 
Доказ: неопходно је доставити фотокопију уговора о раду или радном ангажовању и 
одговарајући М образац, за инжењера фотокопију лиценце и потврду инжењерске коморе 
Србије о важењу исте; 
 
4) Технички капацитет: 
да располаже са потребним техничким капацитетом у сопственом власништву или у подзакупу, 
и то: 
- 1 теретно возило са хидрауличном дизалицом, 
- 1 теретно возило носивости минимално 3,5 т, 
- 1 путничко возило, 
- 1 машина за ископ (мини багер или комбинована машина). 
 
Доказ: фотокопија књиговодствене картице основног средства, или фотокопија пописне листе 
или фотокопија уговора о купопродаји, уговора о закупу или други доказ којим је могуће 
потврдити власништво/закуп, и то само за тражени технички капацитет. 
Поседовање горе наведених алата могуће је доказати и Изјавом понуђача на меморандуму 
понуђача, потписаном од стране овлашћеног лица Понуђача. 
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ОБРАЗАЦ бр. 1.        ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

 
 

 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА  

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ  

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 
 

 

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС  

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН 
 

 
ФАКС 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)  

 

 
 
 
 

   Место и датум           ПОНУЂАЧ 

М.П 
________________        

          (Потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ бр. 1.1.  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

 
 
 
 

 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА  

 
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА  

 
МАТИЧНИ БРОЈ  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ  

 
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

 
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС  

 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  

 
ТЕЛЕФОН 

 

 
ФАКС 

 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)  

 
 
 
 

Место и датум       ПОДИЗВОЂАЧ 

М.П 
________________ 

        (Потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
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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ОБРАЗАЦ бр. 1.2.  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У    
    СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
 

 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА  

 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА  

 
МАТИЧНИ БРОЈ  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ  

 
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

 
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС  

 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  

 
ТЕЛЕФОН 

 

 
ФАКС 

 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)  

 
 
 
Место и датум          ПОНУЂАЧ 
 

М.П 
________________ 

        (Потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о понуђачима из групе понуђача у случају заједничке понуде“ 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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ОБРАЗАЦ бр. 2.         ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН И 

    ДОКАЗИ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА 

 

 Понуђача                                  Подизвођача                    Члана групе понуђача 

Име/назив : 

____________________________________________________________________________ 

Р.Бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ДОКАЗИ 
Испуњеност 

услова 

1.  Регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући 
регистар. 

Извод из Агенције за привредне 

регистре, односно извод из 
регистра надлежног органа 

Да     

Не 

2.  Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривчних дела 
као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 

Потврде надлежног суда 
Да     

Не 

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. 

Потврде надлежног пореског 

органа и организације за 
обавезно социјално осигурање 

или потврде надлежног органа 
да се понуђач налази у 

поступку приватизације 

Да     

Не 

- Располаже неопходним финансијским капацитетом: 

4.  

Да није исказао губитак у претходне 

три пословне године (2014., 2015. и 
2016. године). 

Извештај о бонитету (образац 

БОН-ЈН) Агенције за 
привредне регистре или 

Обрасци из финансијских 
извештаја за 2014., 2015. и 
2016. годину - Биланса стања 

Да     

Не 

5.  Да је у претходне 3 обрачунске године 
(2014., 2015. и 2016.) остварио приход 

у минималном износу од 8.000.000,00 
динара. 

Образсци из Финансијских 

извештаја за 2014., 2015. и 
2016. годину - Биланса успеха 

Да     

Не 

6.  

Да нема евидентиран ниједан дан 

неликвидности у периоду од шест 
месеци пре објављивања позива. 

Потврда НБС о броју 

неликвидних дана за 
последњих шест месеци пре 
дана објављивања јавног 

позива на Порталу јавних 
набавки 

Да     

Не 

 Располаже неопходним пословним капацитетом: 

7.  Да је у претходне 3 године (2015., 

2016. и 2017.) изградио најмање 3  
МБТС. 

Референц листа, која се 
доказује на основу изјаве 

Извођача о изграђеним МБТС, 

Да     

Не 
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оверених од стране 
Инвеститора, фотокопија 

уговора и фотокопија окончане 
ситуације 

8.  Понуђач поседује сертификат систем 

управљања менаџмента квалитета 
9001:2008, систем управљања 

заштите животне средине 14001:2005 
и систем управљања заштите 
здравља и безбедности на раду 

18001:2008. 

Фотокопија сертификата 
Да     

Не 

- Располаже довољним кадровским капацитетом: 

9.  Да понуђач има следеће кадрове 
ангажоване по било ком основу у 
складу са Законом о раду: 

 - 1 дипломирани инжењер електро 
струке са лиценцом ИКС 450 или 451, 

- 5 радника запослених на радовома 
монтаже електричних инсталација, 

- 1 радник који поседује уверење о 

раду са хидрауличном дизалицом,  

- 1 радник за руковање машином за 
ископ. 

Фотокопија уговора о раду или 
радном ангажовању и 
одговарајући М образац, за 

инжењера фотокопију лиценце 
и потврду инжењерске коморе 

Србије о важењу исте Да     

Не 

- Располаже довољним техничким капацитетом: 

10.  Да располаже са потребним 

техничким капацитетом у сопственом 
власништву или у подзакупу, и то: 

- 1 ком теретно возило са 

хидрауличном дизалицом, 

- 1 ком теретно возило носивости 
минимално 3,5 т, 

- 1 ком путничко возило, 

- 1 ком машина за ископ (мини багер 

или комбинована машина). 

фотокопија књиговодствене 

картице основног средства, или 
фотокопија пописне листе или 
фотокопија уговора о 

купопродаји, уговора о закупу 
или други доказ којим је могуће 

потврдити власништво/закуп, и 
то само за тражени технички 

капацитет 

Да     

Не 

Датум и место:                                                                        Потпис овлашћеног лица 

__________________________                   М.П.                  ____________________________ 

                                                                                                 (име, презиме и функција) 
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ОБРАЗАЦ бр. 3.        ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА 
 

 

На основу чл. 77. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Понуђач као доказ о испуњавању услова прописаних чл. 75. и 76. ЗЈН може уместо 
доказа наведених у обрасцу бр. 2 доставити „ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ 
УСЛОВА“, дату под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Образац 
изјаве чини саставни део конкурсне документације. 

1. Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално образац изјаве оверава 
овлашћено лице понуђача. 
 

2. Уколико понуду подноси група понуђача образац изјаве оверава овлашћени преставник 
понуђача. 
 

3. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве дат у прилогу ископирати 
и потписују се изјаве од стране и понуђача и подизвођача.   

 

 
 

ИЗЈАВА 

1 ПОНУЂАЧА  

2 ПОДИЗВОЂАЧА  

3 ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

           (означити) 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњавамо све потребне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл 
гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за учешће у јавној набавци - Изградња 
трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу, бр. ЈН III-1/18. 

 

Датум и место:                                                                           Потпис овлашћеног лица 

 

__________________________                  М.П.                 ____________________________ 

                                                                                                  (име, презиме и функција) 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју копија 
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ОБРАЗАЦ бр. 4.   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Назив понуђача: ________________________________________________________ 
 

Седиште, улица и бр. понуђача: __________________________________________ 

 

Матични број: __________________________________________________________ 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): _____________________________________ 

 

Шифра делатности: ______________________________________________________ 

 

Број текућег рачуна: _____________________________________________________ 

 

Телефон: ______________________________________________________________ 

 

Телефакс: _____________________________________________________________ 

 

E-mail адреса: ___________________________________________________________ 

 

Улица: _________________________________________________________________ 

 

Лице за контакт: _________________________________________________________ 

 

Лице одговорно за потписивање уговора: ________________________________________ 

 
  

Изградња трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу, бр. ЈН III-1/18 

 

Понуда бр.: _________________ од ______________ 2018. године 

 
Рок важења  понуде: ____________  дана (не може да буде краћи од 30 дана). 
 
Рок за извођење радова: ____________  дана, од дана увођења извођача у посао (не може да 
буде дужи од 30 календарских дана). 
 
 
 

I. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Место извођења радова је на водозахвату у Бачком Петровом Селу. 
 
 

II. ЦЕНА 
 
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: _____________________________ ДИНАРА 
 
ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: _____________________________ ДИНАРА 
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III. ПОЧЕТАК РАДОВА 
 

Понуђач је обавезан да предметне радове почне одмах, а најкасније 5 дана након 
потписивања уговора. 

 

 

IV. РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА 
 
Рок извршења радова: у року до 30 календарских дана. Рок за извршење радова се може 
мењати само у случају више силе (рат, земљотрес, поплаве, неприступачност градилишта због 
обимних падавина, ниске температуре, ниже од -5 °C) и друге природне непогоде и догађања 
чије се наступање није могло унапред предвидети. 
 
 

V. НAЧИН ПЛАЋАЊА 
 
За изведене радове Извођачу радова ће се вршити плаћање у року до 45 дана од дана 
испостављене и оверене окончане ситуације. Плаћање се врши уплатом на рачун истог. 
 
 

VI. ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ 
 
Гаранција за квалитет радова износи 2 (две) године од дана примопредаје радова између 
Извођача радова и Наручиоца радова, што ће се констатовати записником. 
 
 
ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити одговарајуће и попунити) 
 

а) самостално, 

 
б) заједнички са 
 
в) са подизвођачем 
 
 
 
Место и датум:          ПОНУЂАЧ 
 

М.П. 

________________         ______________________ 

         (Потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ бр. 5.         СТРУКТУРА ЦЕНЕ 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 
У обрачун улази набавка и уградња целокупне опреме и материјала предвиђеног предметним 
ставкама. Поред наведене опреме и материјала, обухваћен је и сав други материјал и рад 
неопходан за пуштање објекта у функционалан погон. Кроз овај предмер и предрачун се 
подразумева завршен објекат спреман за употребу.  
 
Сва употребљена опрема и материјал морају бити нови и првокласног квалитета и морају 
одговарати националном стандарду. Сви радови морају бити изведени са стручном радном 
снагом и у потпуности у складу са важећим прописима из области радова који се изводе. Након 
завршетка радова морају бити обезбеђени сви неопходни технички извештаји, атести и 
потврде о исправности изведеног објекта. 
 
Наведени конкретни типови и произвођачи опреме и материјала у појединим ставкама овог 
предмера и предрачуна нису обавезни за набавку. Извођач радова може на тржишту набавити 
и уградити другу опрему и материјале само под условом да предложена опрема и материјали 
имају исте или боље карактеристике и да су претходно писмено одобрени од стране Надзорног 
органа (а по потреби и Инвеститора).  
 
У следећој табели је представљен комплетан предмер и предрачун опреме, материјала и 
радова са збирном рекапитулацијом трошкова (без обрачунатог ПДВ): 

 

Redni 
broj 

OPIS RADOVA 
Jed. 
mere 

Količina 

Jedinačna 
cena 

(din.) 

Ukupna cena 

(din.) 

      

1. 

MBTS slična tipu EV-21A proizvodnje 
''Betonjerka Sombor'' 1x630kVA - 
građevinski deo sa spoljašnjim 
uzemljenjem. Ova pozicija obuhvata 
izradu i isporuku građevinskog objekta 
MBTS slične tipu EV-21A minimalnih 
dimenzija (3.5x4.3x2.8) m sa svim 
potrebnim materijalom za proizvodnju 
prefabrikovanih armirano-betonskih 
elemenata u fabrici betona, zatim 
materijalom koji je potreban na montaži 
MBTS (nosači energetskog 
transformatora, nosači kablovske glave, 
poklopci manipulativnog prostora, 
prespojni limovi, ugaoni prespoji, rešetke 
za ventilaciju u temeljnoj gredi, vetilacione 
mreže u krovovima, kompletna eloksirana 
bravarija, silikoni, bitumen, nosač 
upozoravajuće letve, upozoravajuća 
crveno-žuta letva, PVC cev, PVC koleno i 
šrafovska roba) i materijala koji je 
potreban za izrad uzemljenja (bakarno 
uže, bakarne pletenice, sonde, obujmice, 
ukrsni komadi) kao i utovar svih 

kom. 1   
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elemenata u prevozno sredstvo. Sav 
materijal mora biti prema specifikaciji iz 
Glavnog građevinskog projekta MBTS EV-
21A. Obračun će se izvršiti po komadu 
MBTS. 

2. 

MBTS slična tipu EV-21A proizvodnje 
''Betonjerka Sombor'' 1x630kVA - 
montaža na terenu. Ova pozicija 
podrazumeva utovar, transport na mestu 
ugradnje i ugradnju građevinskog dela 
MBTS slične tipu EV-21A sa spoljašnjom 
konturom uzemljenja na mikrolokaciji 
ugradnje u svemu prema građevinskom 
projektu MBTS. 

kom. 1   

3. 

Isporuka i ugradnja elektromontažnog 
dela MBTS slične tipu EV-21A koja sadrži: 

- polaganje 20kV kabla (trafo set) 
3xXHE 49 3x95mm

2
 od transformatora 

do 20kV trafo ćelije sa izradom 
kablovskih završetaka za unutrašnju 
montažu POLT-24D/1XI, 50-240mm

2
 

opremljenih kablovskom papučicom za 
gnječenje, 

- bakarne sabirnice dimenzija 50x10mm 
za povezivanje transformatora i bloka 
niskog napona približne dužine 1.4m i 
njihovo bojenje sa učvršćivanjem u 
skladu sa važećim propisima, 

- bakarni umetak 60x10mm dužine 
200mm sa povezivanjem na zastavicu 
transformatora, 

- pertinaks češalj za ukrućenje sabirnica 
4x50x10mm na poziciji prema 
projektnoj dokumntaciji, 

- polaganje i povezivanje sabirnog 
zemljovoda od bakra preseka preseka 
50mm

2
 sa temeljnim uzemljivačem i 

spoljašnjom konturom uzemljivača, 
- povezivanje osvetljenja 20kV 

rasklopnog postrojenja sa blokom 
niskog napona kabelom tipa i preseka 
PP00 2x1.5mm

2
, 

- povezivanje i ožičavanje trafo ćelije sa 
blokom niskog napona kabelom tipa i 
preseka PP00 3x1.5mm

2
, 

- izrada instalacija osvetljenja 
transformatorske stanice polaganjem 
kabela tipa i preseka PP00-Y 
3x2.5mm

2
 sa ugradnjom tri svetiljke sa 

brodskom armaturom i ugradnjom 
jedne naizmeničke i dve serijske 
instalacione sklopke od silumina. 

- povezivanje konstrukcija 20kV 
rasklopnog postrojenja i bloka niskog 
napona sa sabirnim zemljovodom 
bakarnom pletenicom preseka 35mm

2
 

kod koje je jedan kraj opremljen 
kablovskom papučicom a drugi kraj 

kom. 1   
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povezan na sabirni zemljovod preko 
ukrsnog komada žica-žica, 

- povezivanje PE sabirnice bloka niskog 
napona i E sabirnice 20kV rasklopnog 
postrojenja sa sabirnim zemljovodom 
bakarnom pletenicom preseka 35mm

2
 

kod koje je jedan kraj opremljen 
kablovskom papučicom a drugi kraj 
povezan na sabirni zemljovod preko 
ukrsnog komada žica-žica. 

Obračun se vrši po komadu izvedene 
MBTS sa svim neophodnim atestima. 

4. 

Nabavka, isporuka i ugradnja preklopivog 
energetskog transformatora 160kVA, 
10(20)/0.4 kV/kV u MBTS. Obračun će se 
izvršiti po komadu ugrađenog 
energetskog transformatora sa svim 
neophodnim atestima, ispitnim listovima i 
pratećom opremom u skladu sa važećim 
nacionalnim standardima. 

kom. 1   

5. 

Nabavka, isporuka i ugradnja bloka niskog 
napona sa 8 niskonaponskih izvoda. Blok 
se izrađuje od standardnih čeličnih 
elemenata kao slobodnostojeća 
konstrukcija predviđena za montažu na 
kablovski kanal. Blok se izrađuje od 
visokokvalitetnih limenih profila spojenih 
zavarivanjem i sa oklopom od dva puta 
dekapiranog čeličnog lima debljine 2mm. 
Svi metalni limovi moraju biti bojeni 
mokrim postupkom ili plastificiranjem 
prethodno antikorozivno zaštićeni 
efikasnim metodama. Prednja strana 
rasklopnom bloka se izrađuje u stepenu 
zaštite IP20. Rasklopni blok se sastoji od 
tri polja (dovodno i dva izvodna), 
podeljenog u 6 sekcija. Ukupne dimenzije 
rasklopnog bloka su 
(1680x450x2000)mm. Rasklopni blok ima 
sledeće karakteristike: 

a) nazivni napon                              0.4kV, 

b) nazivni napon izolacije               0.66kV, 

c) nazivna struja                              1000A, 

d) kratkotrajna podnosiva 1sec struja 
kratkog spoja                                     20kA, 

e) podnosiva udarna struja kratkog spoja 
46kA. 

Dovodno polje čine obojene bakarne 
sabirnice 4x(50x10mm) na koje su 
spojeni: 

- strujni transformatori 100/5 A/A, 

- tri analogna ampermetra klase 2 sa 
skalom 0-1000A sa pokazivačem 

kom. 1   
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maksimuma, 

- analogni voltmetar klase 1.5 sa skalom 
1-500V, 

- grebenasta voltmetarska preklopka za 
merenje faznih i međufaznih napona, 

- tropolna niskonaponska sklopka-
rastavljač sa ručnim pogonom sledećih 
karakteristika: 

a) nazivni napon                               0.4kV, 

b) nazivna frekvencija                        50Hz, 

c) nazivna struja                              1250A, 

d) kratkotrajna podnosiva 1sec struja 
kratkog spoja                                     20kA, 

e) podnosiva udarna struja kratkog spoja 
minimalno 46kA. 

Izvodna polja čine horizontalne obojene 
sabirnice 4x(40x10mm) na koje su 
spojene po četiri osiguračke letve ili 
tropoložajni osigurač-rastavljač. U gornje 
sekcije rasklopnog bloka niskog napona 
montira se sledeća oprema: brojilo, 
grebenasta preklopka, topljivi osigurači, 
relej, utičnica, redne stezaljke a sve 
prema Glavnom projektu. Obračun će se 
izvršiti po komadu ugrađenog rasklopnog 
bloka a ovom pozicijom su predviđeni svi 
neophodni atesti. 

 

NAPOMENA: Cena obuhvata komplet izvedene radove, transport, opremu i materijal, pripremno-
završne radove, organizaciju gradilišta i ostalo. U cenu nije uračunata nabavka, isporuka i montaža 
20kV rasklopnog postrojenja koja će biti obrađena u projektu priključka na distributivni sistem 
električne energije. 

 

U K U P N O montažno-betonska transformatorska stanica 
(MBTS): 

 

__________ 

 

 

Дана _____________         М.П.   _____________________ 

                                                           Потпис одговорног лица 
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ОБРАЗАЦ бр. 6.  ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ   

 

 
САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
Предмет јавне набавке јесте изградња нове МБТС ''Водозахват Бачко Петрово Село'' на 
парцели број 13137/1 (К.О. Бачко Петрово Село). Предметна МБТС се гради, према члану 145. 
важећег Закона о планирању и изградњи, као помоћни објекат а у сврху прикључења главног 
објекта (водозахвата) на инфраструктуру дистрибутивног система електричне енергије. 
 
Улазни подаци за израду техничке документације за изградњу МБТС, садржани су у издатом 
Решењу о одобрењу за прикључење број 86.1.1.0.-Д-07.02.-316544-17 од 30.11.2017. године. 
 
На захтев инвеститора изградиће се нова типска МБТС 10(20)/0.4 kV/kV, капацитета 1x630 

kVА, типске ознаке ЕВ-21А (''индустријска''). Трансформаторска станица је предвиђена за 
прикључење на 10 kV подземну средњенапонску мрежу дистрибутивног система електричне 
енергије. Из нове МБТС се формирају подземни нисконапонски водови који припадају 
електричним инсталацијама главног објекта - водозахвата (који нису предмет овог пројекта). 
 
Оријентација новоизграђене МБТС мора бити таква да омогућава несметан приступ 
овлашћеним лицима електродистрибуције. У новоизграђеној МБТС уградиће се један 
енергетски трансформатор (ЕТ) снаге 160 kVА у првој фази са могућношћу уградње ЕТ 
назначене снаге до 630 kVА у следећим фазама. У новоизграђеној МБТС биће уграђен 
нисконапонски блок према потребама и захтевима главног објекта. 
 
Предметни објекат представља типско решење електроенергетског објекта. МБТС чини 
следећа опрема: типска кућица од префабрикованих бетонских елемената, 20 kV сабирнице, 

20 kV осигурачи, 20 kV расклопно постројење (предмет пројектне документације прикључка на 
дистрибутивни систем електричне енергије), енергетски трансформатор 10(20)/0.42 kV/kV, НН 
сабирнице, блок ниског напона. Поменуто типско решење је у вишедеценијској експлоатацији. 
Сва опрема која се предвиђа идејним пројектом је усаглашена са важећим законском 
регулативом и припадајућим правилницима. Уважавајући претходно све наведено и захтеве из 
Пројектног задатка, одређен је ниво обраде и састав делова пројекта. 
 
Понуђач мора да изврши обилазак локације за извођење радова као и увид у идејни 
пројекат за извођење истих. Особа за контакт за обилазак локације и увид у идејни пројекат је 
Габор Кути, tel: 063/536-157, e-mail: gabor.kuti@vodokanal-becej.rs. Понуђач je у обавези да пре 
увида у пројекат и обиласка локације, минимум 1 радни дан раније о томе обавести лице за 
контакт Наручиоца. Понуђач је у обавези да приликом израде понуде стекне целокупан увид у 
радове увидом у пројектну документацију, како касније не би дошло до непредвиђених и 
накнадних радова. Увид у пројекат и обилазак терена је могуће извршити најкасније до 
02.03.2018. године. 
 

 

 Место и датум   М.П.              ПОНУЂАЧ 

     _____________________      _____________________ 

                  (Потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ бр. 7.         МОДЕЛ УГОВОРА 

 

О НАБАВЦИ РАДОВА - Изградња трафо станице на водозахвату у 
Бачком Петровом Селу 

 
 

Закључен дана **.**.2018. године између: 

1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј,  ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 101981142, 
матични број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са једне 
стране 

и 

2. __________________________________________ (назив), ___________________________ 
(адреса), ПИБ _________________, матични број _______________, које заступа 
____________________ (функција) _________________________ (име и презиме), у даљем 
тексту Извођач, са друге стране  

 

Подизвођачи: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи):  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Предмет овог уговора је Изградња трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу, 
у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности, бр. ЈН III-1/18, према 

Понуди Извођача радова број _______од ________ 2018. године. 

Понуда Извођача радова из става 1. овог члана је саставни део овог уговора. 

- (уколико је заједничка понуда навешће се споразум, протокол, уговор или др.правни акт 
којим је прецизирана одговорност сваког понуђача). 

 
II ЦЕНА 

 
Члан 2. 

 
Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова за изведене радове који су предмет овог 
уговора исплатити цену у укупном износу од ____________________ динара без ПДВ-а, 
односно ___________________ динара са ПДВ-ом, и то под условима утврђеним чланом 9. 
Уговора. 
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У цену су укључени цена извођења радова, сав помоћни материјали, радна снага и све друго 
што је неопходно за реализацију предмета јавне набавке, а сходно Обрасцу бр. 5 конкурсне 
документације – Структура цене, који чини саставни део овог уговора. 

Јединичне цене утврђене понудом Извођач нема права да повећава за време извршења овог 
уговора. 

Наручилац може у оправданим ситуацијама и по потреби након закључења овог уговора повећати 
обим предмета набавке без спровођења поступка јавне набавке, с тим да се вредност Уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 124а ЗЈН-а. 

 
III МЕСТО, РОК И УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
Члан 3. 

 
Уговорне стране сагласно констатују да је место извођења предметних радова на 
водозахвату у Бачко Петрово Село.  

Рок за отпочињање предметних радова је 5 дана од потписивању Уговора. 

Извођач је у обавези да предметне радове у целости изврши у року до 30 календарских дана. 
Рок за извршење радова из претходног става овог члана може се мењати само у случају 
више силе (рат, земљотрес, поплаве, неприступачности градилишта због обимних падавина, 
ниске температуре, ниже од -5 °C) и друге природне непогоде и догађања чије се наступање 
није могло унапред предвидети. 

У случају појаве ма ког од случајева из претходног става овог члана, Извођач је дужан да у 
року од 24 часа од дана настанка околности више силе о томе писано обавести Наручиоца и 
поднесе Захтев за продужење рока. 

У случају из претходног става, уговорени рок се помера за онолико за колико је узрочник 
узроковао. Уколико писано обавештење о наведеним околностима и Захтев за продужење рока 
изостану, продужење рока неће бити признато Извођачу радова. 

 
Члан 4. 

 
Потписивањем овог уговора, Извођач прихвата све услове под којим ће се изводити радови, као 
што су локација, приступ локацији, могућност нормалног извођења радова и по том основу не 
може тражити било какве промене Уговора. 

Извођач потписом овог уговора изјављује да је упознат са пројектно-техничком документацијом 
на основу које се изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема 
недостатака. 

Извођач нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може, без претходне 
писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте. 

Наручилац има право да мења пројектно-техничку документацију у складу са важећим 
прописима. 

Извођач је дужан да извршене измене пројектно-техничке документације прихвати и по истима 
поступа. 
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У случају измене пројектно-техничке документације Извођач има право да писано затражи 
продужење рока, под условом да извршене измене по свом обиму битно утичу на рок извођења 
радова по овом уговору. У случају да измене пројектно-техничке документације проузрокују 
вишкове, мањкове, непредвиђене или накнадне радове, исти ће се обрачунати у складу са 
чланом 6. 

 

IV ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ 
 

Члан 5. 
 

Гаранција за квалитет радова износи 2 (две) године од дана примопредаје радова између 
Извођача радова и Наручиоца, што ће се констатовати записником. 

Као дан примопредаје предметних радова сматра дан потписивања записника о примопредаји 
који потписују овлашћени представници уговорних страна. 

Извођач је дужан да у гарантном року на позив Наручиоца отклони све евентуалне недостатке о 
свом трошку, уколико до тога дође његовом кривицом, и то у року од 15 (петнаест) дана од дана 
пријема писаног позива. 

Уколико Извођач у року предвиђеном претходним ставом овог члана не приступи отклањању 
недостатка, Наручилац има право да све недостатке отклони путем трећег лица, а на терет 
Извођача радова. 

IV ВИШКОВИ, МАЊКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 

Члан 6. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова 
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и 
Наручиоца у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим 
уговорених радова и изводи вишкове радова. 

Вишкови радова, односно мањкови радова, чија вредност у укупном износу не прелази 10% од 
уговорених, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца а уз сагласност стручног надзора 
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта 
или спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и 
неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне 
документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из претходног става 
овог члана о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно 
повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

У том случају Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
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Вишкови, непредвиђени и накнадни радови ће се у случају неопходне потребе посебно 
уговарати у складу са Законом о јавним набавкама и посебним узансама о планирању и 
изградњи. 

 

V ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 
 

Члан 7. 
Остале обавезе Наручиоца су да: 

1. пре почетка извођења радова обезбеди несметан улаз возилима са прибором и материјалом 
на градилиште; 

2. пре почетка извођења радова благовремено достави Извођачу радова на располагање 
потребну пројектно–техничку документацију и прибави потребне дозволе и сагласности 
неопходне за реализацију радова предвиђених овим уговором; 

3. континуирано снабдева градилиште водом о свом трошку за време извођења радова у 
количини неопходној за те операције. 

 

Члан 8. 

Остале обавезе Извођача радова су да: 

1. све радове из Уговора изведе савесно и квалитетно, у складу са правилима струке, а према 
постојећој документацији, датим техничким условима, према обострано прихваћеним техничким 
условима из понуде из члана 1. став 1. Уговора, као и важећим прописима за коришћену врсту 
опреме и радова; 

2. уредно и по прописима води градилишну документацију, књигу инспекције, грађевински 
дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од 
Надзорног органа и Одговорног извођача радова; 

3. приликом извођења радова, у складу са законским прописима, изврши обезбеђење локације 
извођења радова спровођењем свих прописаних мера заштите на раду; 

4. благовремено и целовито предузима мере за безбедност грађана суседних објеката и трећих 
лица, материјала, саобраћаја, околине као и мере за заштиту животне средине. 

Уколико Извођач не изврши обавезе из става 1. овог члана, одговоран је и сноси сву насталу 
штету. 

VI УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 9. 
 
Износ из члана 2. став 1. Уговора Наручилац ће уплаћивати Извођачу радова на рачун број 
_______________________ код банке ________________________ . 

Износ из претходног става се уплаћује у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављене 
и оверене окончане ситуације од стране стручног надзора и одгорног извођача радова. 

 

VII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
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Члан 10. 
 
Извођач се обавезује да ће у року од 5 дана од дана закључења овог уговора Наручиоцу 
предати соло бланко меницу регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, оверену 
печатом и потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, 
са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и картон депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Меница за добро извршење посла ће се уновчити у случају да Извођач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Извођач се обавезује да ће приликом примопредаје извршених радова доставити Наручиоцу 
соло бланко меницу регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, оверену печатом и 
потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, 
са роком важности 10 дана дуже од уговореног гарантног рока, као средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и картон депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака којe би моглe да умање могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу 
отклањања истих у Уговором утврђеном гарантном року. 

Наручилац се обавезује вратити менице Извођачу радова по истеку њихове важности. 

 

VIII НАДЗОР 

Члан 11. 
 
Надзор над извођењем уговорених радова, у свим фазама врши Наручилац путем лица којег 
одреди за Надзорни орган. 

Наручилац ће Извођачу радова благовремено писaно саопштити које је лице одредио за 
Надзорни орган. 

Наручилац је овлашћен да по сопственом нахођењу врши промену лица које одреди за 
Надзорни орган. 

Надзорни орган је овлашћен да ставља писане примедбе Извођачу радова на ток извођења и 
квалитет изведених радова, а Извођач је дужан да исте усвоји и поступа по њима. 

Надзорни орган не може вршити измене техничких решења уколико то знатно утиче на 
технологију извођења без сагласности Наручиоца и Извођача радова. 

Надзорни орган је овлашћен и дужан да свакодневно оверава грађевински дневник који води 
Извођач. 

Уколико Надзорни орган не овери или писмено не оспори извештај из грађевинског дневника 
који води Извођач у року од 24 часа сматра се да су подаци у дневном извештају тачни. 

Надзорни орган је овлашћен да заустави извођење радова уколико се не изводе по очекиваном 
квалитету. 
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Извођач се обавезује да Надзорном органу омогући несметано вршење надзора у ток у 
извођења радова. 

IX РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 12. 

 
Уговор се раскида писaном изјавом Наручиоца која се доставља другој уговорној страни и 
сматра се раскинутим даном пријема писaне изјаве. 

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида, и то: 

1. ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење 
радова; 

2. ако Извођач изводи радове неквалитетно; 

3. ако Извођач не изврши радове у уговором предвиђеном року; 

4. ако Извођач не поступа по налозима Надзорног органа; 

5. ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег 
рада; 

6. ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору. 

У случају раскида уговора из става 2. овог члана кривицом Извођача радова, Наручилац ће 
реализовати средство финансијског обезбеђења предвиђено чланом 10. став 1. овог уговора. 
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у следећим случајевима: 

1. ако Надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова; 

2. ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору.  

Извођач може раскинути уговор: 

1. ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе; 

2. ако Извођач без своје кривице дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове. 
Уговор се може раскинути и због немогућности испуњења као и закључењем споразума о 
обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране. 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је 
својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођача радова. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида 
уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Евентуалне спорове из или поводом овог уговора уговорне стране ће решавати мирним путем 
споразумевањем, преко одговорних и овлашћених представника. 
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Уколико спор није могуће решити мирним путем утврђује се надлежност стварно и месно 
надлежног суда према седишту Наручиоца. 

Члан 14. 

На све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и осталих позитивних прописа. 

Члан 15. 

Овај уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из 
овог уговора.  

Члан 16. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 

 
 
       ИЗВОЂАЧ       НАРУЧИЛАЦ 
 
____________________________    ****************************** 
 
 
Напомена: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Понуђач, у знак прихватања модела Уговора, мора попунити сва празна места, 
потписати и оверити печатом сваку страну Уговора. 

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 
референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке. 
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ОБРАЗАЦ бр. 8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи 
у табели: 

 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 
 
 

   Место и датум:            М.П.    Потпис овлашћеног лица 

 

______________________     _____________________ 
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ОБРАЗАЦ бр. 9.  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), 
као понуђач __________________________________ (назив понуђача) дајем следећу 
 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку 
радова - Изградња трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу, бр. ЈН III-
1/18, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 Место и датум:      М.П.   Потпис овлашћеног лица 
 
 
________________________     _______________________ 
 

 _ 
 
 
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 закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представља негативн у референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2. Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ бр. 10.  ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
 
да је Понуђач _____________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке 
радова - Изградња трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу, бр. ЈН III-
1/18, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 

 Место и датум:      М.П.   Потпис понуђача:    

 

        __________________          ______________________ 

 

 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ бр. 11.          ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА 
 

 

 

Потврђујем да је дана _____________________ године, понуђач __________________________ 

___________________ из ________________________, кога заступа ____________________ 

____________________, тел. ________________________, извршио обилазак терена и упознао 

се са свом потребном документацијом везаном за јавну набавку - Изградња трафо станице на 

водозахвату у Бачком Петровом Селу, бр. ЈН III-1/18. 

 

 

 

 

Датум: ________________     Потпис овлашћеног лица 

 

 

      М.П.  ________________________ 

 

 

 

 

 

Право на учешће у поступку има понуђач који је обавио обилазак терена најкасније до 

02.03.2018. године. 

Наручилац је у обавези да  изда оверену потврду о обављеној посети. 

Потврда је обавезан састави део понуде. 

 

 

 


