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САДРЖАЈ 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у 

даљем тексту: ЗЈН), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), а у вези са Одлуком 

о покретању поступка јавне набавке број: 014.2- 5423, Комисија за јавну набавку Изградња и опремање трафо 

станице  образована Решењем директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад број: 014.2-5423/1 припремила је: 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ 

ЈНМВ 28/2018 

 

Конкурсна документација садржи: 

1) опште податке о јавној набавци: 

(1) предмет јавне набавке  

(2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама 

2) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину 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. 

3) техничку документацију и планове 

4) услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

5) критеријуме за доделу уговора 

(1) све елементе критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно 

изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити 

накнадну објективну проверу оцењивања понуда 

(2) елементе критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 

6) обрасце који чине саставни део понуде 

(1) образац понуде 

(2) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(3) образац трошкова припреме понуде 

(4) образац изјаве о независној понуди 

(5) образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде 

7) модел уговора, односно модел оквирног споразума 

8) упутство понуђачима како да сачине понуду 

9) други елементи који су неопходни за припрему понуде (обрасци) 

(1) образац изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН 

(2) обрасци меничног овлашћења/писма за испуњење обавеза у поступку јавне набавке, за корисника 

бланко, соло менице 
(А) образац - Менично овлашћење за озбиљност понуде у поступку јавне набавке, за  

корисника бланко, соло менице.  
(Б) образац - Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза у поступку јавне  

набавке, за корисника бланко, соло менице 
(3) реферец листа – списак изведених радова  

 

(4) потврда за референце за изградњу и опремање трафо станице 

(5) образац изјаве о кадровском капацитету 

(6) образац изјаве о техничком капацитету 

10) предмер и предрачун радова 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1.1) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови): 

 

Предмет јавне набавке су радови – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, назив и ознака 

из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови, а у складу са Техничком 

спецификацијом која је саставни део ове конкурсне документације, детаљно дата у делу 2) конкурсне 

документације ЈНМВ 28/2018 

 

 

1.2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:  

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

 

 

 

  



Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ  28/2018                        4/ 69 

2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

  

2.1) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова: 

Технички опис  - грађевински и грађевинско занатски радови 

 

Предмет јавне набавке су радови на изградњи и опремању трафо станице према Идејном 

пројекту монтажно-бетонске трафостанице МБТС »Градско зеленило - Клиса« 20/0,4 kV, 400 

kVA (630 kVA), у Новом Саду, на катастарској парцели бр.1424/3, К.О. Нови Сад I на основу 

планираних електроенергетских објеката, а за потребе напајања електричном енергијом. 

 
1. ЛОКАЦИЈА 

Објекат се лоцира у Новом Саду, на катастарској парцели бр. 1424/3 К.О. Нови Сад I 

 
2. ОПШТИ ДЕО 

МБТС је пројектована за уградњу трансформатора максималне називне снаге до 630 kVA 

као и за уклапање високонапонске и нисконапонске електро опреме. 

На основу пројектног задатка утврђени су следећи критеријуми за неповољне услове: 

- Спречити пролаз прашине, ситних животина и птица у ТС, 

- Обезбедити довољну вентилацију у ТС; 

- Спречити процуривање кровне корубе; 

- Прорачун темеља вршити на носивост тла 100 KN/m². 

 
3. КОНСТРУКЦИЈА 

Трафостаница је пројектована као независан објекат од монтажних бетонских елемената 

из производног програма "БЕТОЊЕРКЕ" АД из Сомбора који се у сувој монтажи склапају на 

месту уградње. Димензије објекта условљене су опремом која се уграђује унутар трафо станице. 

Трафо станица је унуташњих димензија 400 x 400 cm, Габарит објекта је 4,30 x 4,30 m. Бруто 

габаритна површина МБТС износи 18,49 m².  

Склоп објекта чине армиранобетонске кровне корубе, панели као зидови, подне плоче, 

темељне греде и темељи самци који се спајају уз помоћ додатних челичних елемената. 

Сви армирано бетонски елементи изводе се у фабрици бетонских елемената од бетона 

МБ30 са додатком адитива за пластичност, у металним калупима уз вибрирање истих и 

транспортују се вучним возилима на градилиште где се уз помоћ аутодизалице монтирају и 

повезују у пројектовану целину. 

Обрада елемената - како се елементи израђују у челичним калупима, уз вибрирање постиже 

се глатка површина. 

Објекат се покрива армирано бетонским кровним елементима. Спољне површине 

бетонских кровних коруба су хидрофобиране чиме се постиже водонепропусност бетонских 

коруба. Испод кровне корубе има четири отвора у које се уграђује рам са мрежицом за спречавање 

пролаза птица и инсеката. Рам је антикорозивно заштићен, а жичана мрежа је поцинкована d=1 

mm, величине окна 5x5 mm. Кровни елемент (армирано бетонски грбак) заливен је пластичним 

цементним малтером тако да спречава пролаз атмосферске воде унутар трафостанице. 

Површине елемената су равне и глатке у природној боји бетона. 

Подне плоче су са отворима по технолошком захтеву. Отвори који нису покривени 

опремом покривају се челичним ребрастим лимом. 
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Испод трансформатора, за скупљање евентуално исцурелог уља, предвиђено је армирано 

бетонско корито, дебљине зида d=5 cm, дим.120x190 cm, дубине 35cm. 

Испод подних плоча тло покрити бетонским плочама преко којих се воде каблови од 

кабловица до опреме (ормана). 

Око објекта се налазе бетонске плоче које чине спољни тротоар. 

Отвори на објекту су од елоксираног алуминијума у боји старог злата са неопходним 

жалузинама и мрежицом за спречавање пролаза ситних животиња, птица и инсеката. Отвори са 

жалузинама и мрежицама обезбеђују довољну вентилацију унутрашњости објекта. Отвори су на 

зидним платнима, испод кровне корубе и на темељним гредама. 

Арматура бетонских елемената је комбинација мрежасте МА 500/560 и ребрасте RА 

400/500. Сва арматура је међусобно повезана заваривањем. 

Сви бетонски елементи су повезани бакарним плетеницама Cu 35 mm, осим браварских 

елемената (жалузине, врата, решетке и мрежице за вентилацију) који су повезани бакарном 

плетеницом Cu 16 mm. Веза се остварује преко завртњева и чаура уграђених и заварених за 

арматуру префабрикованог бетоског елемента. 

Сабирница заштитног уземљења изводи се од бакарног ужета Cu 50 mm (или поц. Трака 

Fe Zn 30 mm x 4 mm). Пројектом су предвиђене громобранске инсталације тако да се систем 

обезбеди од удара грома.  

Трансформатор је на носачима од вруће ваљаних профила који су ослоњени на подне 

плоче. Носачи трафоа се галвански повезују са Cu ужетом или поцинкованим тракама у објекту. 

  Количина радова и материјала утврђени су Предмером радова. Стварну количину радова 

и уграђеног материјала у поступку реализације посла утврђује Стручни надзор.  

 

2.2) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранција квалитета: 

 

Под квалитетом изведених радова  подразумева се да су радови изведени квалитетно и у року у  

складу са понудом, конкурсном документацијом, техничком документацијом и важећим 

прописима и стандардима за ову врсту радова.  

 

Материјали који се уграђују морају у свему одговарати опису из Предмера радова и Техничком 

опису за извођење радова. 

 

2.3) Гарантни рок: 
Гарантни рок за изведене радове је минимално 24 месецa почев од примопредаје трафостанице.  

 

2.4) Начин, рок и место извођења радова: 

Крајни рок за завршетак радова је 45 дана од дана увођења у посао.  

Радови се изводе на локалитету Клисе у Новом Саду, Темерински пут, на катасертској парцели 

бр. 1424/3 К.О. Нови Сад I 

 

2.5) Додатни захтев Наручиоца: / 

 

2.6) Напомена: 

Измене током трајања уговора могуће су сагласно одредбама закљученог уговора о јавној 

набавци, Закона о јавним набавкама и ЗОО. 
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3) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 

Понуђачима ће бити омогућен увид у техничку документацију за изградњу и опремање трафо 

станице, која ће бити доступна у просторијама ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад у Новом Саду, 

Сутјеска број 2 сваког радног дана у временском периоду од 10 до 14 часова, уз претходну најаву 

минимум 1 дан раније, док тече рок за подношење понуда, а најкасније 3 дана пре јавног отварања 

понуда.  

 

Захтев за увид у техничку документацију се подноси електронски на е-mail: 

javne.nabavke@zelenilo.com,. Захтев за увид доставити на меморандуму понуђача који треба да 

садржи податке овлашћеног лица понуђача које ће извршити увид (са именом и презименом, 

бројем личне карте и од кога је издата). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:javne.nabavke@zelenilo.com
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4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

4.1) Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне 

набавке: 

  

Ред. 

број 

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

3 / 

4 

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 

5 / 

6 

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 нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

------- 
4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 
финансијски 

капацитет: 
/ 

2 
пословни 

капацитет: 

2.1. да је понуђач у претходне 4 године (2014., 2015., 2016., 2017. и 

у току 2018. године до дана објављивања позива) успешно 

реализовао радове на испоруци и уградњи минимално 3 електро 

енергетска објекта TS 20/0,4 kV  

3 
технички 

капацитет: 

Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или 

лизингу): 

3.1.  минимум 1 (једно) теретно возило носивости  минимум 1,2 t  

3.2.  минимум 1 (једно) теретно возило носивости минимум 5 t 

3.3.  минимум 1 (једно) путничко возило 

3.4. минимум камион са хидрауличном дизалицом, минимални 

подизни моменат дизалице 10 tm 

4 
кадровски 

капацитет: 

4.1. минимум 1 (један) дипломираног инжињера електротехнике са 

лиценцом 450, 

4.2. минимум 5 (пет) запослених радника електро струке, 

4.3. минимум 1 (један) запосленог радника који поседује уверење о 

раду са хидрауличном дизалицом 
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4.2) Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да 

учествује у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 

4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

3 / 

4 
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 

5 / 

------- 
4.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет: / 

2 пословни капацитет: 

2.1. да је понуђач у претходне 4 године (2014., 2015., 2016., 2017. 

и у току 2018. године до дана објављивања позива) успешно 

реализовао радове на испоруци и уградњи минимално 3 електро 

енергетска објекта TS 20/0,4 kV  

3 технички капацитет: 

Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или 

лизингу): 

3.1.  минимум 1 (једно) теретно возило носивости  минимум 1,2 t  

3.2.  минимум 1 (једно) теретно возило носивости минимум 5 t 

3.3.  минимум 1 (једно) путничко возило 

3.4. минимум камион са хидрауличном дизалицом, минимални 

подизни моменат дизалице 10 tm 

4 кадровски капацитет: 

4.1. минимум 1 (један) дипломираног инжињера електротехнике 

са лиценцом 450, 

4.2. минимум 5 (пет) запослених радника електро струке, 

4.3. минимум 1 (један) запосленог радника који поседује уверење 

о раду са хидрауличном дизалицом 

 

Напомена: Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама (услови под редним бројем 1, 2 и 4. дела 

4.2.1. Конкурсне документације), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог 

закона за део набавке који ће извршити преко подизовђача. 

Додатне услове (дела 4.2.2. Конкурсне документације) подизвођач испуњава као и понуђач. 
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4.3) Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у 

складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 

4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

3 / 

4 

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 

5 / 

6 

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 нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

------- 
4.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 
финансијски 

капацитет: 
/ 

2 пословни капацитет: 

2.1. да је понуђач у претходне 4 године (2014., 2015., 2016., 2017. 

и у току 2018. године до дана објављивања позива) успешно 

реализовао радове на испоруци и уградњи минимално 3 електро 

енергетска објекта TS 20/0,4 kV  

3 технички капацитет: 

Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или 

лизингу): 

3.1.  минимум 1 (једно) теретно возило носивости  минимум 1,2 t  

3.2.  минимум 1 (једно) теретно возило носивости минимум 5 t 

3.3.  минимум 1 (једно) путничко возило 

3.4. минимум камион са хидрауличном дизалицом, минимални 

подизни моменат дизалице 10 tm 

4 
кадровски 

капацитет: 

4.1. минимум 1 (један) дипломираног инжињера електротехнике 

са лиценцом 450, 

4.2. минимум 5 (пет) запослених радника електро струке, 

4.3. минимум 1 (један) запосленог радника који поседује уверење 

о раду са хидрауличном дизалицом 

 

Напомена: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) , 2) и 4)  (услови под редним бројем 1, 2, и 4 дела 4.3.1. Конкурсне документације), а додатне услове 

(услови из дела 4.3.2. Конкурсне документације) испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 

5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 

који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

 

  



Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ  28/2018                        10/ 69 

4.4) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

 

1) Прецизно навођење једног или више доказа одређених ЗЈН и Правилником за сваки од 

предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово 

издавање:  

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, а с обзиром на то да се ради о спровођењу поступка јавне 

набавке мале вредности, чија процењена вредност није већа од износа из члана 39. став 1. ЗЈН 

(5.000.000,00 динара), испуњеност обавезних услова, (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН – 

важећа дозвола која није потребна у предметном поступку), доказује се достављањем ИЗЈАВЕ којом 

понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке. 

 

Додатне услове понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

-----

--- 

4.4.1. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 
финансијски 

капацитет: 
    / 

2 
пословни 

капацитет: 

2.1. да је понуђач у претходне 4 године (2014., 2015., 2016., 2017. и у току 2018. 

године до дана објављивања позива) успешно реализовао радове на испоруци и 

уградњи минимално 3 електро енергетска објекта MBTS 20/0,4 kV 400 kVA  (630 

kVA)  

Доказ: 

• Референц листа - списак изведених радова, којима понуђач доказује тражени 

услов за испуњење пословног капацитета под редним бројем 2.1. Списак се 

доставља на обрасцу 9.3) који је саставни део Конкурсне документације и 

• Потврда за референце за испоруку и уградњу електро енергетских објеката. 

Потврде се дају на обрасцу 9.4) који је саставни део Конкурсне документације  

• Фотокопија фактуре или окончане ситуације 
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3 
технички 

капацитет: 

Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или лизингу): 

3.1.  минимум 1 (једно) теретно возило носивости  минимум 1,2 t  

3.2.  минимум 1 (једно) теретно возило носивости минимум 5 t 

3.3.  минимум 1 (једно) путничко возило 

3.4. минимум камион са хидрауличном дизалицом, минимални подизни моменат 

дизалице 10 tm 

Доказ: 

• За сву опрему и механизацију доставити потписану и оверену изјаву понуђача 

да је сва опрема и механизација у технички исправном стању и функцији, Изјава 

о техничком капацитету, Образац 9.6)  Конкурсне документације и 

• Пописне листе на дан 31.12.2017. године да је понуђач власник основних 

средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је дужан 

да на пописним листама јасно обележи -маркира опрему/механизацију која је 

неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или други доказ да понуђач 

има на располагању тражени технички капацитет (Уговор о закупу, Уговор о 

лизингу или уговор о пословно техничкој сарадњи и слично). У случају да је 

понуђач постао власник основних средстава тражених у оквиру довољног 

техничког капацитета после 31.12.2017. године, уместо пописне листе може 

доставити други доказ из којег се јасно види да је власник траженог основног 

средства (саобраћајну дозволу, рачун или купопродајни уговор и др.). 

• Уколико се из достављених пописних листа не може утврдити носивост или 

подизни моменат, захтеване опреме и механизације у оквиру техничког 

капацитета потребно је доставити и други доказ да наведена опрема и 

механизација испуњава тражене захтеве. (нпр. очитана саобраћајна дозвола)  

Напомена: Уколико понуђач није власник побројаних машина у оквиру 

траженог техничког капацитета, него их има само на располагању/коришћењу, 

потребно је да уз Уговор о закупу, Уговор о лизингу или Уговор о пословно 

техничкој сарадњи, достави доказ да је та друга уговорна страна власник 

траженог техничког капацитета, односно пописне листе на дан 31.12.2017. године 

којима доказује да је та друга уговорна страна власник основних средстава 

тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на 

пописним листама јасно обележи -маркира опрему/механизацију која је 

неопходна у оквиру траженог техничког капацитета). У случају да је та друга 

уговорна страна постала власник основних средстава побројаних у оквиру 

траженог техничког капацитета после 31.12.2017. године, уместо пописне листе 

може доставити саобраћајне дозволе о регистрованој механизацији у МУП-у РС, 

купопродајни уговор и рачун.  

Осим наведеног, уколико понуђач није власник побројаних машина у оквиру 

траженог техничког капацитета, него их има само на располагању/коришћењу, 

наводећи да има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи, та друга 

уговорна страна мора у понуди бити наведена као подизвођач или члан групе 

понуђача. 
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4 
кадровски 

капацитет: 

4.1. минимум 1 (један) дипломираног инжињера електротехнике са лиценцом 

450, 

4.2. минимум 5 (пет) запослених радника електро струке, 

4.3. минимум 1 (један) запосленог радника који поседује уверење о раду са 

хидрауличном дизалицом   

Доказ: 

• За све  раднике доставити обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или 

уговоре о обављању привремених и повремених послова или уговоре о делу 

или о допунском раду, зависно од начина ангажовања; 

• Образац изјаве о кадровском капацитету, Образац 9.5) Конкурсне 

документације и: 

4.1. фотокпија лиценце 450 и потврду (фотокопију) о важењу исте, коју издаје 

Инжењерска комора Србије  

4.2. образац (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговоре о обављању 

привремених и повремених послова или уговоре о делу или о допунском раду, 

зависно од начина ангажовања.Уколико стручна спрема лица није јасно 

назначена у М обрасцу или уговору о раду или радном ангажовању, потребно је 

доставити и фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. 

4.3. Уверење о раду са хидрауличном дизалицом 

 

 

Понуђач који достави Изјаву у смислу члана 77. став 4. ЗЈН НЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из члана 

77. став 1. тачке од 1), 2) и 4) ЗЈН уз понуду (обавезни услови). 

Ако понуђач достави изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац може пре доношења одлуке о 

додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид 

оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 76. ЗЈН о јавним набавкама. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 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. 

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 о додели уговора, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописан начин. 

Сходно члану 77. став 4. ЗЈН о јавним набавкама испуњеност услова прописаних чланом 75. 

став 1. тачка 1) , 2), 4) и 5) и став 2. и чланом 76. Закона о јавним набавкама доказује се на следећи 

начин: 

1. АКО ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО ПОДНОСИ ПОНУДУ испуњеност обавезних услова 

за учешће у поступку јавне набавке доказује подношењем попуњеног, потписаног и печатом овереног 

ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА, дате под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом.  

Испуњеност услова из члана 75. став 2. ЗЈН доказује се потписаном и овереном Изјавом 

понуђача да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, датој на Обрасцу изјаве на основу 

члана 75. став 2. ЗЈН који чини саставни део ове конкурсне документације (тачка 6.5) Конкурсне 

документације).  

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ испуњеност обавезних 

услова за учешће у поступку јавне набавке за подизвођача доказује подношењем попуњеног, 

потписаног и печатом овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН 
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ЗА ПОДИЗВОЂАЧА дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаву попуњава, 

потписује и печатом оверава овлашћено лице подизвођача.  

Испуњеност додатних услова из члана 76. доказује се достављањем доказа који су наведени у 

табели број 4.2.2.   

3. АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ОД СТРАНЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке члана групе понуђача – носиоца 

посла и свих осталих чланова групе доказује се подношењем попуњеног, потписаног и печатом 

овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА (попуњава, оверава и потписује понуђач члан групе 

понуђача – носилац посла) и ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (попуњава, оверава и потписује сваки понуђач члан 

групе понуђача посебно), дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.  

Испуњеност услова из члана 75. став 2. ЗЈН доказује се потписаном и овереном Изјавом 

понуђача да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуда датој на Обрасцу изјаве на основу 

члана 75. став 2. ЗЈН који чини саставни део ове конкурсне документације (тачка 6.5 Конкурсне 

документације).  

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача 

може да се определи да обрасце дате у Конкурсној докумнетацији потписују и оверавају печатом сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и оверавати печатом обрасце дате у Конкурсној документацији (Споразум), изузев 

Обрасца изјаве о независној понуди и Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи 

определе да један од понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце из Конкурсне 

документације (изузев два наведена) то питање треба дефинисати Споразумом којим се понуђачи из 

групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 

саставни део заједничке понуде сходно члану 81. ЗЈН, како је то и објашњено у тачки 8.8) Конкурсне 

документације. 
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2) Образац изјаве - уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 

4. ЗЈН: 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 
 

 ________________________________________________________________________________из  
 

 _______________________, ул. _________________________________________ бр.______  даје 

 

И З Ј А В У 

 

да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности 

– ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018 и то:  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) / 

4) 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; 
                                

               ПОНУЂАЧ   

М.П. ______________________________ 
          (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

Напомена: 

 Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава понуђач, односно његово овлашћено 

лице  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу подизвођач 

________________________________________________________________________________ из 

  ____________________________, ул. ________________________________ бр.______, наведен у 

Понуди деловодни број:________ од ________2018. године,  даје следећу 

 

И З Ј А В У 

 

да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности 

– ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018 и то:  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) / ; 

4) 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. 
 

                                                                                ПОДИЗВОЂАЧ   
       

                                                                        М.П.          ___________________________              
                                                      (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 

Напомена:  

 Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач, односно његово овлашћено 

лице  

 Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

утврђене чланом 75. тачка 1) до 4) ЗЈН као и услове утврђене чланом 76. ЗЈН. 

 Уколико понуђач има више подизвођача умножиће Образац изјаве у довољном броју 

примерака. 
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На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан групе понуђача – 

носилац посла ________________________________________________________ из  

_______________________, ул. __________________________________ бр.______ заведен у Понуди 

деловодни број: ___________ од __________2018. године и у Споразуму о заједничком извршењу 

јавне набавке број: ___________ од __________ 2018. године,  даје 

 

И З Ј А В У 

 

да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности 

радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018 и то:  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 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; 

3) / ; 

4) 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. 

 

 

ПОНУЂАЧ - ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - НОСИЛАЦ ПОСЛА 
 

М.П. _____________________________ 
         

 (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

Напомена:  
 Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава понуђач, односно његово овлашћено лице                                                       

      

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-НОСИОЦА ПОСЛА  

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма: 
 

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 
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На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан групе понуђача 

_____________________________________________________________________ из  

_______________________, ул. ________________________________ бр.______ заведен у Понуди 

деловодни број: ___________ од __________2018. године и у Споразуму о заједничком извршењу 

јавне набавке број: ___________ од __________ 2018. године,  даје 

 

И З Ј А В У 

 

да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности 

радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018  и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 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; 

3) / ; 

4) 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. 

 

 

ПОНУЂАЧ - ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

М.П.    _____________________________ 
             

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена:  

 Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава понуђач члан групе понуђача, односно 

његово овлашћено лице  

 Сваки члан групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 

набавке утврђене чланом 75. тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 

 Уколико има више чланова групе понуђача овај образац  умножити у довољном броју 

примерака. 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА 

ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 
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3) прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на начин 

прописан чланом 77. став 5. ЗЈН: / . 

4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: На основу члана 78. став 

5. и члана 79. став 6. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тачка 1., 2 и 4. ЗЈН) односно 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или 

Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени 

подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру 

понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1 до 4 

ЗЈН. 

5) обавештење да ће Наручилац у случају када се испуњеност услова доказује изјавом из 

члана 77. став 4. ЗЈН, поступити у складу са чланом 79. став 2. и 3. ЗЈН: Ако је понуђач доставио 

изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, 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. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од 

понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује 

одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.  

Наручилац није дужан да поступи на начин из става 1. ове тачке у случају поступка јавне 

набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) ЗЈН чија је 

процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. ЗЈН. 
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5) КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

5.1. Све елементе критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани 

и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума 

који ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

 

  Критеријум за доделу уговора за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ 

ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018 је најнижа понуђена цена.  

 

5.2) Елементе критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом: 

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом укупном понуђеном ценом додела 

уговора ће се извршити на основу елемента критеријума рока извршења радова предметне набавке 

и то на тај начин што ће предност имати понуђач који понуди краћи рок извршења радова. Уколико 

понуђач понуди исту укупну цену и исти рок извршења радова, предност ће имати понуђач који 

понуди дужи гарантни рок за изведене радове. 

  У случају да две или више понуда имају исту укупну цену, исти рок извршења радова и 

исти гарантни рок за изведене радове, начин на који ће наручилац рангирати понуде је путем 

жреба, извлачењем имена понуђача и то у присуству понуђача који су поднели понуде са истом 

укупном понуђеном ценом, истим роком извршења радова и истим гарантним роком за изведене 

радове.           
  Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин: 

  Наручилац ће упутити позив понуђачима чије понуде имају исту укупну понуђену цену, 
исти рок извршења радова и исти гарантни рок за изведене радове да присуствују поступку 

жребања. 
  Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама 

Наручиоца, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, Нови Сад. 
  Комисија ће водити записник о поступку жребања. 

  Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача 

чије понуде имају исту укупну понуђену цену, исти рок извршења радова и исти гарантни рок за 
изведене радове.       

  Жребање ће бити обављено тако што ће председник Комисије извршити извлачење једне 

куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац доделити 

уговор.   
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6) ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ: 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА –   

ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ ЈНМВ 28/2018 

 

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца www.zelenilo.com  дана 24.07.2018. године   
 

6.1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

6.1.1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   

*подаци из АПР-а 

Пословно име: 
 

 Назив: 

*попуњава само предузетник: 

* 

Скраћено пословно име: 
 

Адреса седишта: 

Општина: 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште: 
 

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (* попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

* * 

Матични број:  ПИБ:  

Претежна делатност 

Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице 

за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази из 

чл.77.ЗЈН јавно досупни (уколико се не 

достављају уз понуду, а ако се доказивање 

испуњености услова врши изјавом не треба 

попуњавати): 

 

 

 



Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ  28/2018                        21/ 69 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: 

  

A) САМОСТАЛНО 

 Б)  КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 В)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

НАПОМЕНА: 

   Заокружити начин подношења понуде  

   Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде 

обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из 

групе понуђача.  

   Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде 

обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачима.  

 

6.1.2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

 

______________________________ дана од дана отварања понуда 

*не може бити краћи од 90 дана 
 

 

6.1.3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Предмет: 
ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО 

СТАНИЦЕ 

Укупна цена без ПДВ-а: 
 

___________________________ динара 

Износ ПДВ-а: 
 

___________________________ динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

___________________________ динара 

Начин плаћања:   Bирмански, на рачун понуђача 

Услови и рок плаћања: 

У року до 45 (четрдесетпет) дана од дана 
испостављања привремених ситуација и 
окончане ситуације, сачињене на основу оверене 

грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из усвојене понуде са 
предмерима и предрачунима радова из овог 
Уговора, оверених од стране стручног надзора.  

Рок извршења радова: 
(максимално 45 календарских дана)  

 

Рок извршења радова набавке је: у року од 

___________ календарских дана од дана увођења 

извођача у посао 

Гарантни рок: 
(минимално 24 месеца) 

Гарантни рок за изведене радове је _______ 

месеца/и почев од примопредаје предмета 

набавке. За опрему и материјале које Добављач 

уграђује у предметни објекат, важи гарантни рок 

оригиналног произвођача опреме и тече од дана 

примопредаје предмета набавке. 
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Понуђач је у регистру понуђача: 
(заокружити понуђен одговор) 

ДА                                 НЕ 

Врста правног лица по величини: 
(заокружити понуђен одговор) 

1) Микро 

2) Мало 

3) Средње 

4) Велико 

5) Физичко лице 

 

6.1.4) ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ СЕ 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу:  

 

 

 

      ПОНУЂАЧ 

 

М.П. ____________________________ 
            

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА:  

 Образац понуде овлашћено лице понуђача, односно његово овлашћено лице мора да попуни, 

овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
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6.1.5) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку мале вредности радова – ИЗГРАДЊА И 

ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018 изјављујемо да понуду подносимо као група 

понуђача/заједничка понуда. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА 
 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 
 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће професионалне 

квалификације  лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 
 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Место и адреса седишта: 
 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Име особе за контакт:  

Телефон:    

Е – mail адреса:    
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3. ЧЛАН ГРУПЕ 

 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Место и адреса седишта:  

Матични број:   
 

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

Име особе за контакт: 
 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

 

                         ПОНУЂАЧ - НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

               М.П.   ____________________________ 

                          (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 
Напомена: 

 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача  попуњавају и уз понуду подносе 

само они понуђачи који подносе заједничку понуду. 

 Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе 

понуђача  се не попуњава и не доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава  и потписује понуђач – 

носилац посла, односно његово овлашћено лице. 

 Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе 

понуђача се може умножити. 
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6.1.6) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку мале вредности радова – ИЗГРАДЊА 

И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018  изјављујемо да понуду подносимо са 

подизвођачем/има. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

1. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 1 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 
 

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће извршити 

преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 
 

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 
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Део предмета  набавке који ће извршити 

преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

 

3. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 3 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 
 

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће извршити 

преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

 

     ПОНУЂАЧ 

     М.П. ____________________________ 
        (потпис овлашћеног лица) 

 

 
Напомена: 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 

подизвођачем.  

 Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи под 

 аци о подизвођачу се не попуњава и не доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно његово 

овлашћено лице. 

 Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити. 
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6.2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА  СЕ ПОПУНИ 

 

ПОНУЂАЧА:  ____________________________________________________________________  
у поступку доделе уговора о јавној набавци радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, 

ЈНМВ 28/2018. 
 

Табела 1: 

 

Р. 

бр. 
Предмет набавке 

Укупна 

цена без  
ПДВ- а 

Износ  
ПДВ-а 

Укупна 

цена са  
ПДВ- м 

Укупно 

трошкови 

рада (%) 

Укупно 

трошкови 

материјала 

(%) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  ПРЕТХОДНИ РАДОВИ   

   

2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

   

3.  
БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТ. 

РАДОВИ 
  

   

4.  АРМИРАЧКИ РАДОВИ   

   

5.  БРАВАРСКИ РАДОВИ   

   

6.  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   

   

7.  
MBTS - 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 
  

   

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  

ИЗНОС ПДВ-А:  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:  

 

6.2.1) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
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Табела 2: 

 

 

 

 

 
                     

      

 

 

                                                                                                                ПОНУЂАЧ 

                 М.П.            _____________________________ 
                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 
 

 

 

Напомена:  

 Образац структуре цене понуђач мора  да  попуни, овери печатом  и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу наведени; 

 Уколико понуду подноси група понуђача, образац структуре цене потписује и оверава печатом члан групе 

понуђача – носилац посла; 

 Наведене количине у табелама су оквирне и Наручилац задржава право одступања од количина наведених у 

спецификацији предметне јавне набавке у складу са својим потребама а до вредности закљученог уговора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посебно исказани трошкови који чине укупну цену: 

Врста трошка Износ трошкова без ПДВ-а Процентуално учешће трошкова 

1. 2. 3. 

 __________________  РСД _________ %  од укупне цене 

 __________________ РСД _________ %  од укупне цене 

 __________________  РСД _________ %  од укупне цене 

 __________________  РСД _________ %  од укупне цене 
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6.2.2) УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 

и 68/15) и Правилника о обавезним елеменима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015) у 

обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи понуђене цене, као што су:  
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-a  

2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак 

неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума 

(учешће трошкова материјала, рада енергената) 

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене 

цене садржани у обрасцу понуде. 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

Табела 1:  

• у колони 3. уписати укупну цену без ПДВ-а; 

• у колони 4. уписати износ ПДВ-а; 

• у колони 5. уписати укупну цену са ПДВ-ом; 

• у колони 6. уписати колико укупно износе трошкови рада у процентима; 

• у колони 7. уписати колико укупно износе трошкови материјала у процентима. 

 

Табела 2: 

• у колони 1. уписати врсту трошка, уколико понуђач нема посебних трошкова у колони 1. 

ставља цртицу; 

• у колони 2. уписати износ наведених трошкова без ПДВ-а, за сваки трошак из колоне 1., 

уколико понуђач нема посебних трошкова у колони 2. ставља цртицу; 

• у колони 3. уписати процентуално учешће наведених трошкова без ПДВ-а, за сваки трошак 

из колоне 1., уколико понуђач нема посебних трошкова у колони 3. ставља цртицу; 

• у случају да понуђач не попуни табелу 2, наручилац ће сматрати да понуђач нема посебних 

трошкова, односно да су у табели 1. наведени основни елементи понуђене цене. 
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6.3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДА 

 

Назив понуђача: 
 

 

Седиште и адреса понуђача: 
 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), а сходно члану 2. став 1. тачка 6. подтачка 3. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“ бр.  86/2015), уз понуду прилажем 

 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова „ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ“, редни број ЈНМВ 

28/2018 
 

Р. 

бр. 
Врста трошка Износ трошка у динарима 

1. 
 

 
_____________     (без ПДВ-а) 

2. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

3. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

4. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

5. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

6. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

Укупан износ трошкова без ПДВ-а:   _____________________ 

Износ ПДВ-а: _____________________ 

Укупан износ трошкова са ПДВ-а: _____________________ 

 

- 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. 
 

                                                                                                               ПОНУЂАЧ 

                 М.П.            _____________________________ 
                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.  
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6.4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 

бр. 86/2015)  понуђач: 
 

 

Назив понуђача 
 

 

Седиште и адреса понуђача 
 

 
 

Даје  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду  за јавну набавку 

радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018 подносим 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 

                                                                                  ПОНУЂАЧ 

Место и датум ______________             М.П.                       _____________________________ 
                                                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: 

Образац Изјава о независној понуди понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

 

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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На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015) као понуђач дајем 

 

И З Ј А В У 

 

да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку мале вредности 

радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018 поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 
 

М.П. ___________________________ 

                   (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (члан 75. став 2. 

ЗЈН) 

6.5.1) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПРа)   

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  
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6.5.2) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦУ ПОСЛА 

(подаци из АПРа)   

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015) као понуђач – члан групе понуђача – носилац посла дајем 

 

И З Ј А В У 

 

да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку мале вредности 

радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018 поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

М.П. ___________________________ 
                (потпис овлашћеног лица) 

 

 

  



Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ  28/2018                        34/ 69 

 

6.5.3) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА 

ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(подаци из АПРа)   

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) као понуђач – члан групе понуђача дајем 

 

И З Ј А В У 

 

да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку мале 

вредности радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

      ПОНУЂАЧ - ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

   М.П.                              ___________________________ 

                                                          (потпис овлашћеног лица) 
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7) МОДЕЛ УГОВОРА 

 

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.  
- Модел  уговора - понуђач попуњава празна места,  оверава га  и доставља уз понуду. 

- У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у Уговору морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ 

Ред. број набавке ЈНМВ 28/2018 
 

Закључен дана _____________2018. године у Новом Саду између: 

 

1. ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД, Сутјеска 2, 

Нови Сад, матични број предузећа 08055432, ПИБ 100457989, текући рачун бр.  840-337743-64, 

рачун Управе за трезор, које заступа директор Милош Егић, дипл. екон. (у даљем тексту: 

Наручилац), и  
 
2. _______________________________________________________________________________ 

(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из ____________________________, ул. ______________________________________ бр._____, 

 

ПИБ: __________________, матични број: ____________________(у даљем тексту: Добављач), 

 

кога заступа _________________________________________________. 

                                         (навести функцију и име и презиме) 

 

2.АКО ДОБАВЉАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 
2.1. _____________________________________________________, мат.бр.__________________ 

ПИБ______________,име особе за контакт_____________________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу _________________ % 

Део предмета јавне набавке који се поверава  подизвођачу_______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.2. _____________________________________________________, мат.бр.__________________ 

ПИБ______________,име особе за контакт_____________________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу _________________ % 

Део предмета јавне набавке који се поверава  подизвођачу_______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.3. _____________________________________________________, мат.бр.__________________ 

ПИБ______________,име особе за контакт_____________________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу _________________ % 

Део предмета јавне набавке који се поверава  подизвођачу_______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.4. _____________________________________________________, мат.бр.__________________ 

ПИБ______________,име особе за контакт_____________________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу _________________ % 

Део предмета јавне набавке који се поверава  подизвођачу_______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3. АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:                                    

Групе понуђача коју чине: 
 
3.1_____________________________________________________ из _________________________, 

                  (навести пословно име из извода АПР)  
ул. _____________________________________________________________________ бр_______, и 

 

3.2_____________________________________________________из _________________________,  

                 (навести пословно име из извода АПР) 

ул. ____________________________________________________________________ бр_________, 

 

3.3____________________________________________________из __________________________,  

                 (навести пословно име из извода АПР) 

ул. ____________________________________________________________________ бр_________, 
 
3.4____________________________________________________ из _________________________,  

                 (навести пословно име из извода АПР)  
ул. _____________________________________________________________________ бр________, 

 

 (у даљем тексту: Добављач), а коју заступа ____________________________________.                           
                                                                                          (навести име и презиме) 

  
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број: __________________________   од 

__________________ 2018. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се 

сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде ___________________________________ 

директор_________________________________________ ____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                  (навести име и презиме)               (навести скраћено пословно име из АПР)                                                                                                                                                                                                                                                    

из ___________________, ул. ___________________________________ бр. ______ који је овлашћен 

да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.  
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за 

извршење преузетих обавеза. 
Подаци о наручиоцу: Подаци о добављачу: 

ПИБ: 100457989 ПИБ:  

Матични број: 08055432 Матични број:  

Број рачуна: 
840-337743-64 

Управа за трезор 
Број рачуна:  

Телефон: 021/2100-281 Телефон:  

Факс: 021/4739172 Факс:  

E-mail: javne.nabavke@zelenilo.com E-mail:  
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Основ уговора: 

Број јавне набавке: ЈНМВ 28/2018 

Редни број јавне набавке из Плана јавних 

набавки: 
1.1.11 

Датум објављивања Позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца: 

24.07.2018. године 

Број и датум одлуке о додели уговора:  * 

Понуда изабраног понуђача деловодни број: *____________ од * ___________ 2018. године 

 
НАПОМЕНА: сва поља у табели Основ уговора означена са * попуњава Наручилац пре закључења 

уговора 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности радова – ИЗГРАДЊА И 

ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, редни број јавне набавке ЈНМВ 28/2018 

- да је Добављач, на основу позива за достављање понуда објављеног дана 24.07.2018. године, доставио 

понуду број ____________, (попуњава Наручилац) која се налази у прилогу уговора и чини његов 

саставни део 

- да је Добављач дао понуду која у потпуности одговора захтевима и условима које је Наручилац 

предвидео у конкурсној документацији и техничкој спецификацији. 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова – Изградња и опремање трафо станице, према прихваћеној 

Понуди Добављача радова број:_____________од __________ 2018. године, сагласно са предмером и 

предрачуном радова и конкурсном документацијом ЈНМВ 28/2018, који документи чине саставни део 

овог Уговора. 

Добављач радова се обавезује да предметне радове изведе у свему према датој Понуди, одредбама овог 

Уговора, упутствима Стручног надзора, придржавајући се свих законских прописа, норматива и 

стандарда који важе за извођење истих. 

Добављач је дужaн дa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у року од 3 дана 

од дана пријемa. Уколико Добављач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од своје Понуде, 

а Наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН.  

 

Члан 2. 

Добављач радова се обавезује да благовремено започне радове, да за то обезбеди и допреми материјале, 

потребну опрему и раднике према одредбама овог Уговора.  

Материјали које Добављач радова употребљава морају у свему одговарати опису из Предмера радова 

и Техничком опису за извођење радова. 

Током извођења радова Добављач радова је дужан да предузме потребне организационе мере у смислу 

организације рада на објекту како би се радови извели квалитетно и у уговореном року. 

 

Вредност радова 

Члан 3. 

Уговорне стране сагласно констатују да вредност радова из члана 1. овог уговора износи 

______________ динара без ПДВ-а (словима: _________________________ и 00/100). 
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Уговорена цена не укључује ПДВ, који ће бити обрачунат и плаћен у складу са Законом о порезу на 

додату вредност.  

 

Члан 4. 

Уговорена цена из овог Уговора је фиксна и не може се мењати. 

Добављач радова прихвата да по фиксним јединичним ценама изведе предметне радове, без обзира на 

евентуални скок цена предметних радова и материјала на тржишту.  

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао своју писмену сагласност, уз 

претходно образложење Стручног надзора о оправданости истих, обрачунавају се и плаћају по 

уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова. 

 

Члан 5. 

Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке Наручуилац може повећати 

уговорену вредност, на предлог Стручног надзора,  максимално до 5% од укупно уговорене вредности 

из овог уговора без спровођења поступка јавне набавке, при чему укупна вредност повећања уговора 

не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, на основу измене 

овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 6. 

Уколико се у току реализације овог Уговора појаве вишкови и мањкови радова, или радови који се неће 

изводити, на предлог и уз писмено образложење Стручног надзора, Наручилац може прихватити исте 

и обрачунати их по јединичним ценама из усвојене Понуде из члана 1. овог Уговора.  

За наведено одступање од уговорене количине радова, извршиће се измена овог Уговора, сачињавањем 

Анекса, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.  

Добављач је дужан да уз привремену/окончану ситуацију достави спецификацију свих радова из става 

1. овог члана, коју треба да образложи и овери надзорни орган Наручиоца. 

Коначан обрачун извршиће се након примопредаје предметних радова из члана 1. овог Уговора. 

 

Испорука техничке документације 

Члан 7. 

Обавезује се Добављач да радове из члана 1. уговора изведе у року од _____ календарских дана од дана 

увођења у посао. 

Рок за извођење радова почиње да тече од дана потписивања записника о увођењу Добављача у посао 

који потписују Наручилац, Добављач и Стручни надзор.  

 

Члан 8. 

Увођење у посао подразумева обезбеђење Добављачу права приступа на локацију, као и предају 

Добављачу следеће документације: 

1. ПРЕДАЈУ ИДЕЈНОГ  ПРОЈЕКТА МОНТАЖНО-БЕТОНСКЕ ТРАФОСТАНИЦЕ МБТС “Градско 

зеленило – Клиса“ 20/0, 4Kv, 400kVA (630kVA) 

2. ПРЕДАЈУ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ МОНТАЖНО-

БЕТОНСКЕ ТРАФОСТАНИЦЕ 

3. ПРЕДАЈУ ПРИЈАВЕ ПОЧЕТКА РАДОВА (ПРИЈАВА ПРЕКО ЦЕОП-А) 

4. ПРИЈАВА ГРАДИЛИШТА МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА  
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Обавезе Добављача 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да радова из члана 1. овог уговора изврши квалитетно и у року у складу са 

понудом, конкурсном документацијом, техничком документацијом и важећим прописима и 

стандардима за ову врсту радова. 

Добављач је дужан да:  

• решењем одреди одговорног извођача радова и о томе обавести Наручиоца пре почетка извођења 

радова;  

• се одазове када га Наручилац позове ради увођења у посао;  

• у писаном облику упозори Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и о наступању 

непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације 

(промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета после извршене техничке контроле и сл.);   

• пре почетка извођења радова Добављач је дужан да видно обележи градилиште;  

• изведе све потребне радове у складу са Уговором;  

• обезбеди градилиште и предузме мере заштите, укључујући и заштиту трећих лица од опасности 

проузроковања штете;  

• уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу;  

• о свему што је значајно за реализацију Уговора обавести Наручиоца без одлагања, а најкасније у 

року од 3 дана од дана сазнања за чињенице;  

• изврши грубо планирање терена и уклони сав преостали отпад и шут, са којим може располагати по 

свом нахођењу;  

• по завршетку радова повуче са градилишта раднике, уклони опрему, средства за рад и привремене 

објекте које је користио у току рада и очисти градилиште.  

 

Члан 10. 

Све ризике од почетка извођења радова до извршене примопредаје радова, сноси Добављач. 

 

Члан 11. 

У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача одговарају неограничено 

солидарно према Наручиоцу за извршење целог уговора у складу са његовим условима. 

 

Члан 12. 

Извођач је обавезан да од Наручиоца затражи писану сагласност за сва евентуална одступања од 

уговорених радова. 

  

Финансијске гаранције 

Члан 13. 

Добављач у тренутку закључења Уговора предаје Наручиоцу у депозит следећу гаранцију:     

Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза (бланко соло меница за добро извршење 

посла): безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, бланко соло меницу серије 

__________________*, са копијом депо картона и меничним овлашћењем на износ 10% од вредности 

уговора без пдв-а, што износи ________________ динара, са роком важности који је 30 дана дужи од 

дана окончања реализације уговора, и која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије. 

Под добрим извршењем посла подразумева се да су радови  извршени  у  захтеваном квалитету и у 

понуђеном и прихваћеном року. 

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати 

бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из Уговора. 

Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења менице, 

врати нереализовану депоновану меницу.     
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(* попуњава Наручилац приликом закључења уговора) 

 

У моменту примопредаје предмета уговора, Потписивањем Записника о примопредаји радова 

Добављач је дужан да преда Наручиоцу: 

Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року (бланко соло меница за 

отклањање недостатака у гарантном року): безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, 

бланко соло меницу серије __________________*, са копијом депо картона и меничним овлашћењем 

на износ 10% од вредности уговора без пдв-а, што износи ________________ динара, са роком 

важности који је 60 дана дужи од уговореног гарантног рока за изведене радове, и која је регистрована 

у Регистру меница Народне банке Србије. 

Под отклањањем недостатака у гарантном року подразумева се да ће добављач отклонити све мане и 

недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога 

што се Добављач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.  

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Добављач 

не отпочне са отклањањем недостатака у року од 10 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца 

и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том случају Наручилац може 

ангажовати другог добављача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг 

привредника. 

Уколико Добављач не достави наведене гаранције из става 1. овог члана у захтеваном року, Наручилац 

може раскинути овај Уговор и за штету коју трпи наплатити се активирањем гаранције за озбиљност 

понуде. 

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати 

бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из Уговора. 

Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења менице, 

врати нереализовану депоновану меницу.     

(* попуњава Наручилац приликом закључења уговора) 

 

Члан 14. 

У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло 

меницу за испуњење уговорне обавезе добијену у депозит, као и да тражи накнаду трошкова од 

добављача насталих због накнадне набавке неиспоручених добара од другог Понуђача. 

 

Плаћање 

Члан 15. 

Изведене радове Наручилац ће плаћати Добављачу  путем привремених и окончане сутације. 

Привремене ситуације Добављач испоставља месечно и доставља Наручиоцу у 4 примерака најкасније 

до 5-ог у месецу за протекли месец.  

Привремену ситуацију надзорни орган дужан је да овери у року од 8 дана, а Наручилац да исплати у 

року од 45 дана по пријему ситуације од Добављача. 

Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела привремене ситуације и у том 

случају дужан је да плати неоспорени део у наведеном року. 

 

Уговорна казна и накнада штете 

Члан 16. 

Ако Добављач не испоштује уговорени рок за извођење предметних радова, задоцни у примопредаји 

истих, својом кривицом, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу 

од 0,5% (процента) од укупне вредности уговорених радова, с тим да износ тако одређене уговорне 

казне не може бити већи од 10 % (процената) укупно уговорене цене радова без ПДВ-а. 
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Делимично извршење или предаје уговорених радова у предвиђеном року не искључује обавезу 

плаћања уговорене казне. 

 

Члан 17. 

Ако је Наручилац због закашњења Добављача у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, 

односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

 

Примопредаја изведених радова 

Члан 18. 

Добављач  је у обавези да преко Надзорног органа у писаној форми обавести Наручиоца о року 

завршетка радова и спремности истих за технички преглед, најкасније 5 дана пре завршетка свих 

радова. 

Добављач је у обавези да заједно са Надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави га 

Наручиоцу у року од 15 дана по завршетку свих радова. 

 

Члан 19. 

Добављач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима 

те комисије. 

Уколико Комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, 

Добављач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија. 

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед, Наручилац и Добављач ће без 

одлагања, а најкасније у року од 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених 

радова. Записник о примопредаји изведених радова потписују Наручилац, Добављач и Надзорни орган. 

 

Гарантни рок 

Члан 20. 

За радове из члана 1. уговора Добављач даје гаранцију почев од примопредаје предметних радова - 

квалитативног пријема у трајању од ___________ месеци. 

За опрему коју Добављач уграђује у предметни објекат, важи гарантни рок произвођача опреме. 

 

Сервисна подршка 

Члан 21. 

Добављач гарантује да ће у уговореном гарантном периоду  вршити поправку свих евентуалних 

кварова који се појаве на уграђеној  предметној опреми, о свом трошку, преко овлашћеног сервиса. 

Добављач је сагласан да за сваки новоуграђени део предметне опреме, уколико се исти није могао 

поправити, тече испочетка нови гарантни рок произвођача исте.  

Овлашћени сервис за уграђену предметну опрему налази се у __________________________________, 

ул.  ____________________________________________ број ______. 

Добављач је дужан да се у гарантном периоду, на писани захтев Наручиоца,  одазове најкасније у року 

од  24  сата, и у најкраћем могућем року,  о свом трошку,   отклони  све кварове и недостатке на 

предметној  опреми, који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада или  скривених 

мана  на истој. 

 

Раскид уговора 

Члан 22. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

- ако Добављач не започне радове у року од 15 дана од дана увођења у посао 

- ако Добављач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова 

- ако Добављач радове изводи неквалитетно 

- ако Добављач радова не поступи по налозима Надзорног органа 
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- ако Добављач из неоправданих разлога прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 

7 дана или ако одустане од даљег рада 

- ако Добављач није доставио средство обезбеђања за добро извршење посла 

Наручилац радова може да једнострано раскине (откаже) овај уговор, у свако доба достављањем 

образложене изјаве о отказу Добављачу, у писаној форми. 

У случају раскида уговора из става 1., Наручилац је дужан да Добављачу исплати вредност изведених 

радова, тако што ће извршити пресек стања извршења уговорних обавеза и утврдити висину и начин 

измирења међусобних обавеза. 

Добављач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида уговора, уколико 

је Добављач одговоран за раскид уговора. 

Уговорне стране могу споразумно да раскину овај уговор, а споразумом о раскиду уговора утврђују се 

висина и начин испуњења међусобних доспелих обавеза до дана споразумног раскида уговора. 

 

Опште одредбе 

Члан 23. 

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 

1. Понуда Извођача број___________ од___________________ године са прилозима 

2. Предмер и предрачун радова 

3. Предметна конкурсна документација 

4. Комплетна техничка документација 

 

Члан 24. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 25. 

За све нерегулисано овим уговором примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу и Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 26. 

Наручилац и Добављач су се споразумели да све спорове који проистекну из овог Уговора првенствено 

решавају међусобним договором, уколико се спор не реши споразумно, уговора се надлежност суда у 

Новом Саду. 

Члан 27. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих се 5 (пет) примерка налазе код Наручиоца, 

а 1 (један) код Добављача. 

  
            ДОБАВЉАЧ                НАРУЧИЛАЦ 

                                 Директор  

          М.П.          М.П. 

     ___________________                  ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица)                  Милош Егић дипл. екон.   

                      
НАПОМЕНА. 

Модел уговора представља уговор по приступу. 

Обавезно модел уговора попунити, потписати и оверити печатом. 
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8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

8.1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена 

могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, назнаку на ком 

страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику: 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

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

овлашћеног судског тумача. 

Понуђач може да  приложи  део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет 

и техничку документацију и на енглеском језику. Уколико наручилац у току стручне оцене понуда 

утврди да би тај део требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у 

коме је дужан да изврши превод тог дела понуде. Превод мора бити оверен од стране судског 

тумача. У случају спора, релевантна је верзија конкурсне документације на српском језику. 

 

8.2) Начин подношења понуде: 

 Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се  непосредно или путем 

поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко 

попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање). 

Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда 

може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести 

назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад, Сутјеска 2, Нови Сад са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, 

ЈНМВ број 28/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 02.08.2018. године до 9 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. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка вратити неотворену 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца Сутјеска 

2, Нови Сад. 

Дан и сат отварања понуде: 02.08.2018. године. у 10,00 часова. 
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Обавезна садржина понуде 

ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1. Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за понуђача 

2. Образац понуде 

3. Образац структуре понуђене цене 

4. Образац трошкова припреме понуде 

*није обавезан, подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако 

тражи њихови надокнаду 

5. Образац изјаве о независној понуди 

6. Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

7. Модел уговора 

8. Образац изјаве на основу чл.79. ст.10. ЗЈН 

9. Бланко соло меница 

10. Koпијa депо картона 

11. Копија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке 

12. Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (саставни је део ове конкурсне 
документације) 

13. Образац - Општи подаци о подизвођачима, ако понуду подноси са подизвођачем 

14. Образац - Општи подаци о сваком члану групе, ако подноси заједничку понуду и Споразум 

групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

15.  Референц листа – списак изведених радова 

16.  Потврда за референце за изградњу и опремање трафо станице 

17. Изјава о кадровском капацитету 

18.  Изјава о техничком капацитету 

19. Предмер и предрачун радова 

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

Конкурсне документације. Све обрасце који се достављају наручиоцу оверава и потписује лице 

овлашћено за заступање. 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора 

се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача. 

  
8.3) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више 

партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне 

набавке обликован у више партија: 

Ова набавка није обликована по партијама. 

 

8.4) Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење 

такве понуде дозвољено: 

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде није 

дозвољено. 

 

8.5) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН: 

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

начин који је одређен за подношење понуда. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
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доставља.   
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Градско зеленило“ Нови 

Сад, Нови Сад, Сутјеска број 2, са назнаком:   
«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО 

СТАНИЦЕ, ЈНМВ број 28/2018 , НЕ ОТВАРАТИ» или   
«ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО 

СТАНИЦЕ, ЈНМВ број 28/2018, НЕ ОТВАРАТИ » или,   
«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО 

СТАНИЦЕ, ЈНМВ број 28/2018 , НЕ ОТВАРАТИ », или  
«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ 

ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ број 28/2018 , НЕ ОТВАРАТИ ».  

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.   
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  

 

8.6) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

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

понуда: 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

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

подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из става 2. ове подтачке (став 

4. члана 87. ЗЈН). 

 

8.7) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о 

подизовођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у 

случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно 

подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача: 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да наведе део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан 
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 

подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) , 2) и 4) ЗЈН.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 

75. став 1. тач. 1) , 2) и 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део 

набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност 

не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 

1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке.  
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова.  
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
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јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 

наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију 
надлежну за заштиту конкуренције.  

Добављач 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.  
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 

доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача, 
у ком случају је наручилац дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 

У том смислу потребно је да се подизвођач обрати Наручиоцу писменим захтевом, а Наручилац ће у 
року од 3 дана од дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено 

изјасни да ли је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор. Након одговора понуђача 
Наручилац ће донети одговарајућу одлуку. Ова правила поступања не утичу на одговорност 

добављача. 

  

8.8) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о 

обавезној садржини тог споразума: 

Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) , 2) и  4) и 

став 2. ЗЈН као и услове из члана 76. ЗЈН. 
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о 

заједничком извршењу 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) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  
Споразумом се уређују и питања ко потписује обрасце из Конкурсне документације. 

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како 
би могли да поднесу заједничку понуду.  
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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 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 постука јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће 

бити одговорна за извршење уговора. 

 

8.9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

  8.9.1) Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.  

  8.9.2) Услови и рок плаћања: након извршене уговорене обавезе у року од 45 дана од дана 

пријема исправно сачињене привремене ситуације /окончане сутације, а у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ 

број 119/12, 68/15 и 113/2017).  
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Привремене ситуације Добављач испоставља месечно и доставља Наручиоцу у 4 примерка 

најкасније до 5-ог у месецу за протекли месец.  

Привремену ситуацију надзорни орган дужан је да овери у року од 8 дана, а Наручилац да 

исплати у року од 45 дана по пријему привремене ситуације /окончане сутације од Добављача. 

 8.9.3 Друге околности од којих зависи прихватљивост 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.  
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити битни недостатак 

понуде и наручилац ће сходно члану 106. став 1. тачка 4) ЗЈН такву понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 

8.10 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  

8.10.1 Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.  

8.10.2 Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  
Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у Обрасцу структуре понуђене цене и 

Предмеру и предрачуну радова. Понуђач је дужан да у обрасцу назначи јединичну цену, као и укупну 
цену без ПДВ-а, на начин наведен у Предмеру и предрачуну радова. 

Цена је фиксна за уговорени период. 

Понуде преко процењене вредности биће одбијене, као неприхватљиве.  
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће 

се да је иста дата без ПДВ.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона о јавним набавкама. 

 

8.11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева: 

 8.11.1) средство обезбеђења за озбиљност понуде (предаје се уз понуду):  
- бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, копијом депо картона, која се предаје 

уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.   
Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. У супротном понуда ће 

се одбити због битних недостатака као неприхватљива.   
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком 

о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник 

РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017), а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева 
за регистрацију менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања), 

овереног од своје пословне банке. 

У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.   
Садржина:  

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне 

услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је 

одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница 

мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред 

осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне 

набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде у 

динарима без ПДВ-а, са навођењем рока важности – до истека рока важења понуде.   
Начин подношења: уз понуду.  
Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без ПДВ-а  

Рок трајања: до истека рока важења понуде.   
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач супротно 

забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, као и ако 
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не потпише уговор након што се донесе одлука о додели уговора.   
Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације 

понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.   
Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах након 

потписивања уговора са понуђачем коме је додељен уговор.  
 

8.11.2) средство обезбеђења за испуњење уговорне обавезе (предаје се у моменту закључења 

уговора) 
- бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и копијом депо картона која се предаје 

у моменту закључења уговора, као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.  
Менично овлашћење се даје на обрасцу који даје Наручилац изабраном понуђачу приликом 

закључења уговора.  
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком 

о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник 

РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017), а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева 

за регистрацију менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања), 
овереног од своје пословне банке.  

Садржина:  

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне 

услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је 
одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница 

мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред 
осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне 

набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са навођењем рока важности – најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора. 

Начин подношења: у моменту закључења уговора.  
Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ-а  

Рок трајања: најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора. 

Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију ако понуђач не извршава уговорне 

обавезе у роковима и на начин прописан Уговором. 

 

8.11.3) средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  (предаје се у 

моменту закључења уговора) 
- бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и копијом депо картона која се предаје 

у моменту закључења уговора, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.  
Менично овлашћење се даје на обрасцу који даје Наручилац изабраном понуђачу приликом 

закључења уговора.  
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком 

о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник 
РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017), а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева 

за регистрацију менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања), 
овереног од своје пословне банке.  

Садржина:  
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне 

услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је 

одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница 
мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред 

осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне 
набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора 

без ПДВ-а, са навођењем рока важности – најмање 60 дана дужи од уговореног гарантног рока за 
изведене радове. 

Начин подношења: у моменту закључења уговора.  
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Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ-а  

Рок трајања: најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора. 

Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију ако понуђач не отклони недостатке у 
гарантном року и на начин прописан Уговором. 

 

8.12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите 

поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и 

њихове подизвођаче:  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

8.13) Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно 

појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити: / 

 

8.14) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се 

комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. ЗЈН: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 пет дана пре истека рока 

за подношење понуде. Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Тражење додатних 

информација или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку – ИЗГРАДЊА И 

ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ број 28/2018 “ може се упутити наручиоцу:  

- писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице (канцеларија број 21) 

на адресу наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Сутјеска 2. Радно време 

писарнице за непосредан пријем докумената је од 7:00 до 15:00 часова, радним даном (понедељак – 

петак). Није прихватљиво непосредно достављање докумената на друго место осим Писарнице.  

или  

-  путем електронске поште, на email: javne.nabavke@zelenilo.com. Електронска пошта се прима 

од 7:00 до 15:00 часова, радним даном (понедељак – петак). Електронска пошта која је приспела на 

mail сервер у другом временском периоду биће примљена и заведена наредног радног дана. Није 

прихватљиво слање електронске поште на друге e-mail адресе осим горе наведене.  

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

набавки и на својој интернет страници.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН – 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија 

писаним путем, односно путем поште или електронске поште.  

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност 

учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.  

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да 

се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.  
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о 

заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди 
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима 

се уређује област документарне грађе и архива. 

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке 

карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе 

информационих технологија у општој употреби.  

mailto:javne.nabavke@zelenilo.com
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Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 

електронске поште или факсом, 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 и да учини када 

је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 

 

8.15) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача 

после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача: 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача. 

Наручилац не може да захтева,  дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je 

неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 

другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

8.16) Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч: 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

8.17) Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним 

упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 

1)-7) ЗЈН, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)-3) ЗЈН и детаљним упутством о 

потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а 

која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би 

се захтев сматрао потпуним: 

 

8.17.1) рокови и начин подношења захтева за заштиту права 

       Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има 

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права 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 
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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  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније 3 (три дана)  пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручиац 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 и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.    
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, 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.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на број рачуна Буџета Републике Србије, 
наведен у подтачки 8.17.2) ове тачке, уплати таксу у износу: 

1) 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности.  

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права 

на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу 

на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака 

странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за 
заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке 
комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

 О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог закона.  
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3LJ.             

8.17.2 Упутсво о уплати таксе из члана 156. Закона 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15); у даљем 

тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о 

уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

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

уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

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

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(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 
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да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(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: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  

(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. 

 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.  

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).  

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.  

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за 

уплату се налази на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 

www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-adiministrativne-takse.html 

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом 

како је то приказано у наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава 

употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 

5. Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити 

на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор  

 

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 

Србија SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX  

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп 

Лукина бр. 7-9 11000 Београд  

IBAN: RS 35908500103019323073  

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о 

плаћању – „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):- број у поступку јавне набавке 

на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.  

Инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 
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PAYMENT INSTRUCTIONS 
 

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 

FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 

DEUTSCHE BANK AG, F/M 

TAUNUSANLAGE 12 

GERMANY 
FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 

SERBIA 
FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA 

TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SWIFT MESSAGE MT103 – USD 

FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 

BKTRUS33XXX 

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, 

NEW YORK 

60 WALL STREET  

UNITED STATES 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,  

NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA 

TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
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9) ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ (ОБРАСЦИ) 

 

9.1)  Образац изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН  

9.2) Обрасци меничног овлашћења/писма за испуњење обавеза у поступку јавне набавке, за 

корисника бланко, соло менице  

(А) Образац - Менично овлашћење за озбиљност понуде у поступку јавне набавке, за 

корисника бланко, соло менице.  

(Б) Образац - Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза у поступку јавне набавке, 

за корисника бланко, соло менице 

(Ц) Образац - Менично овлашћење  за отклањање недостатака  у гарантном року у поступку 

јавне набавке, за корисника бланко, соло менице 

9.3) Референц листа – списак изведених радова 

9.4) Потврда за референце за изградњу и опремање трафо станице 

9.5) Образац изјаве о кадровском капацитету 

9.6) Образац изјаве о техничком капацитету 
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9.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПРа) 

Пословно име:  

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

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. 124/12, 

14/15 и 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем 

 

И З Ј А В У 

 

да се у држави - ________________________________________________________ (уписати 

назив државе), у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), те исту оверену пред судским - управним 

органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе 

________________________________ (уписати назив државе), прилажем уз  понуду за јавну 

набавку мале вредности радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 

28/2018. 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 докзује испуњеност тражених 

услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште. 

 
 

 

 

 

                                                                                                         ПОНУЂАЧ 
 

                                                                             М.П.    ___________________________ 
   (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  
 образац 9.1. попуњавају само они понуђачи који имају седиште у другој држави. 
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 А)  На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. 

лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна повеља) менични дужник предаје 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

серијски бр. ___________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО 

ЛИЦЕ: 
 

Седиште и адреса:  

Матични број:  

Порески број:  

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Седиште и адреса: Нови Сад, Сутјеска  бр. 2 

Матични број: 08055432 

Порески број: 100457989 

Текући рачун: 
 840-337743-64  

Рачун Управе за трезор   

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

_____________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату. 

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде, коју је менични дужник 

поднео у поступку јавне набавке ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018 . 

Меница и менично овлашћење се издају са роком важења који је идентичан року важења понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 

менично овлашћење на износ од ______________________________________________________________ 

(словима:  ________________________________________________________________) што представља 

10% без ПДВ-а од износа понуде коју је Менични дужник поднео.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 

неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, 

односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна 

утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до 

промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног 

дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану 

надлежан је суд у Новом Саду. 

 

 

Датум  издавања овлашћења                            Потпис овлашћеног лица меничног дужника 

                                                                 М.П. 

_______________          _____________________________ 

 

   

9.2) ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 
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Б)   На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна повеља) менични дужник предаје 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

серијски бр. ___________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО 

ЛИЦЕ: 

 

 

Седиште и адреса:  

  

Матични број:  

Порески број:  

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Седиште и адреса: Нови Сад, Сутјеска  бр. 2 

Матични број: 08055432 

Порески број: 100457989 

Текући рачун: 
 840-337743-64  

Рачун Управе за трезор   

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

_____________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату. 

Меница и менично овлашћење се издају као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, 

коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке радова – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО 

СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018 . 

Меница и менично овлашћење се издају са роком важења који је 30 дана дужи од коначног рока за 

извршење уговора. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 

менично овлашћење на износ од ______________________________________________________________ 

(словима: ________________________________________________________________) што представља 10% 

без ПДВ-а од укупне вредности уговора. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 

неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, 

односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна 

утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до 

промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног 

дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану 

надлежан је суд у Новом Саду. 

 

 

Датум  издавања овлашћења                            Потпис овлашћеног лица меничног дужника 

                                                                 М.П. 

_______________          _____________________________ 
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Ц)   На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна повеља) менични дужник предаје 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

серијски бр. ___________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО 

ЛИЦЕ: 

 

 

Седиште и адреса:  

  

Матични број:  

Порески број:  

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Седиште и адреса: Нови Сад, Сутјеска  бр. 2 

Матични број: 08055432 

Порески број: 100457989 

Текући рачун: 
 840-337743-64  

Рачун Управе за трезор   

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

_____________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за 

исплату. 

Меница и менично овлашћење се издају као средство обезбеђења за отклањање недостатака 

у гарантном року, коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке радова – ИЗГРАДЊА 

И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ, ЈНМВ 28/2018 . 
Меница и менично овлашћење се издају са роком важења који је 30 дана дужи од понуђеног гарантног 

рока. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 

менично овлашћење на износ од ______________________________________________________________ 

(словима: ________________________________________________________________) што представља 10% 

без ПДВ-а од укупне вредности уговора. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 

неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, 

односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна 

утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до 

промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног 

дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану 

надлежан је суд у Новом Саду. 

 

 

Датум  издавања овлашћења                            Потпис овлашћеног лица меничног дужника 

                                                                 М.П. 

_______________          _____________________________ 
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9.3)  РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

ПОНУЂАЧА ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФО СТАНИЦЕ) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а)   

Пословно име: 
 

 

Назив:   * попуњава само 

   предузетник 
* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

Р. 

бр. 
Наручилац радова Предмет и број уговора 

Период 

извршења 

радова 

 

Вредност 

извршених радова 

без ПДВ-а 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

 

Напомена: у случају већег броја уговора образац копирати 

 

                                          ПОНУЂАЧ 

                              М.П.         _________________________________  
                                                (потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац попуњава и потписује члан групе 

понуђача који испуњава услов за неопходан пословни капацитет. 

  



Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ  28/2018                        60/ 69 

 

9.4)   ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ 

 

Назив купца/наручиоца 
 

 

Контакт особа Наручиоца  

Контакт телефон и  

е-маил: 

 

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

Место и датум издавања 

потврде : 

 

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2., а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) купац/наручилац издаје  

 

ПОТВРДУ да је понуђач 

___________________________________________________________________________________                                                   

(назив и седиште понуђача) 

 

за потребе Наручиоца извршио радове на испоруци и уградњи електро енергетског објекта                   

MBTS 20/0,4 kV 400 kVA (630 kVA). 

Радови су завршени _____________ године, на основу уговора број _________________ од ____________ 

године. 

Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача ___________________________________________ 

___________________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке 

ЈНМВ  28/2018, за потребе Наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, из Новог Сада, Сутјеска 2 и у 

друге сврхе се не може користити.  

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:                                                                                        

                                                                                                   М.П.        Законски заступник 

                                                                                                                   

                                                                                                               _____________________ 

  

Напомена: Образац потврде умножити и доставити за све купце/наручиоце наведене у обрасцу 9.3)  

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА) 
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9.5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач ____________________________________________ из _______________________под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да има запослена и/или ангажована лица:  

 

Р. бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦЕНЦА 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Прилог: Фотокопија лиценци и потврде о важењу истих за лица захтеван у оквиру кадровског 

капацитета. 

 

 

 

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

                                                     М.П.          ________________________________ 

                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
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9.6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

У складу са условом о испуњењу техничког капацитета Понуђач ____________________________________ 

из _________________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

располаже (има у власништву, закупу или лизингу) наведена основна средства и да су доле наведена опрема 

и механизација у технички исправном стању и у функцији: 

 

Р. бр. ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

                                                                                                                         ПОНУЂАЧ 

                                                                      М.П.          ________________________________ 

                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
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10) ПРЕДМЕР  И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 

 

ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ 

Р.БР. 
П  О  З  И  Ц  И  Ј  А 

Јед. 
Кол 

Јед. 

цена 
Укупно без 

  мерe 
без ПДВ-

а 
ПДВ-а 

    
ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

  I  ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 

1   

Рашчишћавање терена и припремни радови (долазак на 

објекат, организација градилишта). Обрачун по m². 

5,30x5,30=28,09 

m² 28,09     

2   
Извођачко колчење обележавање ископа темеља објекта. 

Обрачун по m². 4,30x4,30=18,49 m² 18,49 
    

    УКУПНО И ПРЕТХОДНИ РАДОВИ   

  II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1   

Ископ земље III категорије у широком откопу, скидање слоја 

хумуса дубине до 0,30m. Утовар у возило, одвоз на депонију 

до 5km, истовар и разастирање. Обрачун по m³.  

Испод објекта 4,30x4,30x0,30=5,55  

Испод тротоара 4x(5,30x0,50x0,10)=1,06 

m³ 6,61 

    

2   

Ископ земље III категорије за темељне стопе са правилним 

отсецањем страница до дубине 1,00m' са утоваром вишка 

земље у возило, одвоз на депонију до 5km, истовар и 

разастирање. Обрачун по m³.  

Темељне стопе  

2x(1,00x1,00x0,90)+  

4x(1,85x1x0,9)=8,46 

m³ 8,46 

    

3 

 
 

Набавка, довоз и разастирање природног шљунка испод 

темељних стопа, греда, подова, кабл. канала и тротоара у 

слоју од 0,10m'. Обрачун по m³.  

Темељне стопе 2x(1,00x1,00x0,10)+ 

4x(1,85x1,00x0,1)=0,94  

Испод објекта и тротоара  

(4,3x4,3+2x5,30x0,5+2x4,3x0,5)x 0,1=2,81 

m³ 3,75 

    

4   

Насипање и набијање земље из ископа око темељ.стопа и 

затрпавање уземљења, у слојевима од 0,20m'. Обрачун по m³. 

Темељне стопе  

2x(1,00x1,00x0,35)+ 

4x(1,85x1,00x0,35)-   

(10x0,40x0,40x0,35)=2,73 m³ 2,73 

m³ 2.73 

    

    
УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
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  III  BETONSKI I ARM.BET. RADOVI 

    

Израда армирано бетонских монтажних елемената у погону 

извођача од MB30 у постојеће челичне калупе, машинско 

постављање бетона MB30, чишћење, мазање калупа, склапање 

калупа, постављање уметака, чаура, остојника, браварије по 

детаљима из пројекта, разастирање првог слоја бетона и 

другог слоја, вибрирање, финална обрада површина, отварање 

калупа после запаривања, рад "SIPKE" на довозу бетона, рад 

крана на дизању елемената и ношењу до места стокирања, 

стокирање елемената, утовар елемената са депоније краном на 

возило за транспорт. Фасадни елементи дебљине од d=5 до 

d=25cm у натур бетону. Обрачун комплет радова по m² 

фасадне површине. 

    

    

    

T1-2x1,00x1,00=2,00m²  

T1A-4x1,85x1,00=7,40m²                                     

Јастук-10x(0,4x0,45)=1,80m² 

    

    

    TG1-2x(4,30x0,58)=4,99m²         

    TG5-2x(0,58x4,3)=4,99m²         

    TG5s-2x(0,58 x 0,75)=0,87m2         

    TT1-0,58x4,30=2,49m²         

1   TT3-3,12x0,58=1,81m²         

    KU-1,90x1,20=2,28m²         

    PK1-20x(0,50x0,50)=5,00m²       

    PK2-10x(0,60x0,50)=3,00m²         

    TP1-14x(0,50x0,50)=3,50m²         

    TP2-20x(0,60x0,50)=6,00m²         

    PP9-1,61x3,23=5,20m²         

    PP9A-1,61x0,75=1,21m² m² 131,75     

    PP14A-2,05x3,23=6,62m²         

    PP14B-2,05x0,75=1,54m²         

    ZP2-3x2,08x2,67=16,58m²         

    ZP2s-2x0,89x2,67=4,75m²         

    ZP5A-2,08x2,67=5,55m²         

    ZP8A-2,08x2,67=5,55m²         

    ZP11-2,08x2,67=5,55m²         

    ZP14-2x1,40x2,67=7,48m²         

    KK1-2x4,70x1,55=14,57m²         

    KK3-2x0,75x4,70=7,06m²         

    KK4-3x0,29x4,55=3,96m²         

2   

Монтажа МБТС на лицу места без транспорта, истовар из 

возила, дизање елемената аутодизалицом, постављање у 

хоризонтални или вертикални положај, повезивање 

монтажних елемената у целину спојним средствима, у цену 

урачунати комплет радови. Обрачун по м². Површине исте 

као у ставци III/1.  

m² 131,75 

    

3   
Набавка и монтажа у ископан ров бетонских кабловица K-III. 

Обрачун по комаду. ком 5 
    

4   
Набавка и монтажа салонит цеви I=1,0m' Ø200 са 

одговарајућим коленом под 90°.Обрачун по комаду 
ком 1 

    

5   

Набавка и уградња трајнопластичног гита на споју кровних 

плоча у свему према детаљу из пројекта у ширини мин.1,0cm. 

Обрачун по m'.  

4,30x4,30=18,58m' 

m' 18,58 
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6   

Набавка и уградња силикона на спојевима челичних и 

бетонских елемената (врата, жалузине и вентилационих 

решетки). Обрачун по једном паковању 
ком 12 

    

7   

Транспорт готових елемената возилима. Просечна дужина 

транспорта пуног возила-100km, празног возила 100km у 

повратку. Обрачун по t/km.  

9,6x2,50=33,55t 

t 33,55 

    

    УКУПНО III БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТ. РАДОВИ 
  

  
IV  АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

1   

Набавка, израда и монтажа арматуре свих врста сложености и 

профила. У цену урачуната и додатна варења шипки и 

узенгија, по 3 узенгије са обе стране у ојачањима зидних 

платна и гредама, као и везе са мрежом у зидним платнима 

због остваривања галванског споја. Обрачун по kg. 

  

    GA 240/360 (Fi6, Fi10) kg 246,25     

    RA 400/500 (Fi8, Fi12) kg 400,00      

    MA 500/560 (Q138) kg 225,00     

    УКУПНО IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ   

  V  БРАВАРСКИ РАДОВИ 

1   

Набавка, транспорт и монтажа елоксијалне Алу браварије на 

већ монтиран MBTS, са свим пратећим и претходним 

радовима, у свему према детаљима из пројекта. Обрачун по 

комаду. 

  

Pos 1 врата - двокрилна са жалузинама и мрежом дим. 151/236 ком 1     

Pos 2 врата - једнокрилна са испуном од Алу лима дим. 

101/236 
ком 1 

    

Pos 3 фиксна жалузина дим. 109,5/49,5 ком 1     

2   

Набавка, транспорт и монтажа вентилационе мреже Pos 3 

дим. 69/14 заштићене темељном бојом и два слоја завршне 

боје у свему према детаљу из пројекта. Обрачун по комаду. 
ком 10 

    

3   

Израда, транспорт и монтажа монтажног носача трафоа 

израђеног од UNP 10 међусобно заварених и монтираних на 

лицу места са два завртња М20, са одговарајућим матицама и 

подлошкама, заштићених са темељном бојом и два слоја 

завршне боје, у свему према детаљу из пројекта. Обрачун по 

комплету једног носача. 

компл 1 

    

4   

Израда и монтажа челичних носача кабловске завршнице - по 

детаљу из пројекта, у обрачун узети фарбање. Обрачун по 

ком.  L 60x60x6 

ком 1 

    

5   

Израда преспајања армирано бетонских елемената од челика у 

свему према детаљу из пројекта, у цену узето фарбање, 

монтажа дата у ставци III/2. Обрачун по комаду. 
  

L 100x100x10...60 ком 8     

  =100x10...300 ком 14     

6   

Израда и монтажа носача упозоравајуће летве у свему према 

детаљу из пројекта, узето и фарбање. Обрачун по 

комаду.челични профили = 40x3x ... 185 
ком 2 

    

7   

Израда и монтажа поклопца манипулативног простора од 

челичног ребрастог лима у свему према детаљу из пројекта, у 

обрачун узети фарбање. Обрачун по комаду. 
    

    

лим 3/4 850*600 ком 2     

лим 3/4 600*600 ком 1     
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8 

  

  

  

  

  

Израда чаура TS 24x20 za M10 TS 24x40 za M16 и 

одговарајућих вијака са зупчастим подлошкама, иста се варе за 

арматуру бетонских елем. Због галванског споја и 

анкерисања.Обрачун по комаду. 

    

    

TS 24x40 M16 ком 44     

TS 24x40 M10 ком 83     

9 

  

  

  

  

  

Набавка и уградња челичних поцинкованих завртња са 

припадајућим подлошкама и навој нарезан у дужини 50mm. 

Завртњеви спајају темељне греде и кровне корубе.Обрачун по 

комаду. 

  

M16x400 ком 30     

M16x190 ком 12     

10   
Набавка и монтажа вентилационе мрежице у темељним 

гредама (маска за вентилацију). Обрачун по комаду. ком 6 
    

    УКУПНО  V БРАВАРСКИ РАДОВИ 
  

  VI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ         

1   

Израда кровних површина бетонских елемената трафо станице 

прскањем течним средством против продирања воде. 

Хидрофобирање површина извести на површини свежег 

бетона у два премаза. Препарат не сме да мења боју премезане 

површине и мора омогућити водонепропусност премазане 

површине. Обрачун по m².  

4,30x4,30=18,19 

m² 18,49 

    

    УКУПНО VI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ         

  VII MBTS - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1   
ИСПОРУКА И МОНТАЖА МБТС СЛИЧНА ТИПУ EV-

21A ПРОИЗВОДЊЕ БЕТОЊЕРКА СОМБОР 1x630kVA 
ком 1 

    

    

Под овом позицијом се подразумева утовар, транспорт на 

место монтаже и монтажа грађевинског дела MBTS сличне 

типу EV-21A са спољном контуром уземљења: 

   
    

- Ископ земље III категорије у широком откопу, скидање слоја 

хумуса дубине до 0,30m површине 4,3x3,55m 
   

 
  

- Ископ земље III категорије у широком откопу, скидање слоја 

хумуса дубине до 0,10m површине 2x5,3x0,5m i 2x3,55x0,5m 

- Ископ земље III категорије са правилним одсецањем страница 

до дубине 1,00m, за темељне стопе, кабловице и уземљивачко 

уже димензија према Идејном пројекту 

  

  

   

  

  

- Разастирање природног шљунка испод темељних стопа, 

греда, подова и тротоара у слоју од 0,10m    

 
  

- Насипање и набијање земље из ископа око темељних стопа и 

затрпавање уземљења, у слојевима од  0,20m    

 
  

- Монтажа елемената MBTS на лицу места са свим пратећим 

радовима 
   

 
  

- Монтажа елоксиране браварије са свим пратећим радовима    
 

  

- Полагање спољне контуре уземљења и везивање на темељни 

уземљивач MBTS израђену од бакарног ужета 50mm² 

приближне дужине од 20m 

   

 
  

- Бушење рупа за сонде, постављање и увезивање сонди на 

спољну контуру уземљења 

Обрачун ће се извршити по комаду испоручене и уграђене 

MBTS са свим неопходним атестима. 
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Напомена: Радове извести према Идејном грађевинском 

пројекту 
   

 
  

2   

MBTS СЛИЧНА ТИПУ EV-21A-проширена 1x630 kVA - 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО БЕЗ СПОЉНОГ 

УЗЕМЉЕЊА 
ком 1 

    

    

Испорука и уградња електромонтажног дела MBTS сличне 

типу EV-21A који садржи: 
    

    

- полагање 20kV кабла (трафо сет) 3xXHE-49A 1x150 mm² од 

трансформатора до 20kV трафо ћелије са израдом кабловских 

завршетака за унутрашњу монтажу POLT-24D/1XI, 50-240 mm² 

опремљених кабловском папучицом за гњечење 

   

 
  

- бакарне сабирнице димензија 50x10mm за повезивање 

трансформатора i NN блока приближне дужине 1,4m и њихово 

бојење са учвршћењем у складу са важећим прописима 
   

 
  

- бакарни уметак 60x10mm дужине 200mm са повезивањем на 

заставицу трансформатора 
   

 
  

- пертинакс чешаљ за укрућење сабирница 4x50x10mm на 

позицији према Идејном пројекту 
   

 
  

- полагање и повезивање сабирног земљовода од бакра пресека 

50mm² са темељним уземљивачем и спољном контуром 

уземљења 
   

 
  

- повезивање осветљења SN блока са NN блоком кабелом PP00 

2x1,5mm²    

 
  

- повезивање и ожичавање трафо ћелије SN блока са NN 

блоком каблом типа PP00-Y 3x1,5mm²    

 
  

- повезивање и ожичавање Buholc releja са NN блоком каблом 

типа PP00 2x1,5mm² 
   

 
  

- повезивање и ожичавање контактног термометра са NN 

блоком каблом типа PP00 2x1,5mm²    

 
  

- израда инсталација осветљења трафостанице каблом типа 

PP00-Y 3x2,5mm², уградња три светиљке са бродском 

арматуром, уградња једне наизменичне и две серијске 

инсталационе склопке од силумина 

   

 
  

- повезивање конструкција постојења NN и SN са сабирним 

земљоводом бакарном плетеницом пресека 35mm² где је један 

крај опремљен кабловском папучицом, а други повезан на 

сабирни земљовод преко укрсног комада жица - жица 

   

 
  

- повезивање PE сабирнице NN блока i E сабирнице SN блока 

са сабирним земљоводом бакарном плетеницом пресека 35mm² 

где је један крај опремљен кабловском папучицом, а други 

повезан на сабирни земљовод преко укрсног комада жица - 

жица 

   

 
  

Обрачун ће се извршити по комаду уграђене MBTS са свим 

неопходним атестима. 
   

 
  

     

3  БЛОК НИСКОГ НАПОНА СА 8 ИЗВОДА ЗА ТРАФО  

630 kVA 
ком 1   

    

Расклопни блок има следеће карактеристике:    
 

  

- Називни напон    0,4 kV    
 

  

- Називни напон изолације  0,66 kV    
 

  

- Називна струја   1000 A    
 

  

- Краткотрајна подносива термичка 1 sec струја кратког споја 

20 kA    

 
  

- Подносива ударна струја кратког споја 46 kA    
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Доводно поље чине обојене бакарне сабирнице 4x(50x10mm) 

на које су спојени:    

 
  

- струјни трансформатори 1000/5A, 15VA, kl.0,5, Fs=5    
 

  

- мултифункционални уређај „DIRIS A20“ или сличан са 

следећим карактеристикама: 
   

 
  

     - усаглашеност са стандардима IEC 61557-12, IEC 62053-22 

класа 0.5S, IEC 62053-23 класа 2, EN 50160, 
   

 
  

     - мерење струје L1,L2,L3, In са могућношћу очитавања 

истих директно са дисплеја, са могућношћу меморисања 

максималних вредности (чување максималних вредности до 

тренутка ресетовања уређаја), са тачношћу мерења 0,2% за 

струје до 6A (Imax). 

   

 
  

     - мерење напона U1,U2,U3,U12,U23,U31 са тачношћу 0,2%, 

фреквенције F са тачношћу ±0.1% и фактора снаге cos φ са 

тачношћу ±0.5% за струје do 6A 

   

 
  

     - мерење максималних, тренутних, средњих вредности 

фазних и трофазних вредности активне, реактивне и привидне 

снаге P, Q, S 

   

 
  

     - мерење испоручене активне (класа 0.5S) и реактивне 

(класа 2) електричне енергије 
   

 
  

     - мерење фактора тоталне хармонијске дисторзије  (THD) 

напона (фазног и међуфазног) и струје по фазама и нули    

 
  

     - обезбеђење мерења и чувања 12-месечне историје 

следећих величина: максимална вредност струје по све три 

фазе, вредност енергије (активна, реактивна, привидна) 
   

 
  

     - опсег радне температуре од -10°C do +55°C    
 

  

     - уградних димензија 96x96 mm    
   

Изводна поља чине хоризонталне обојене сабирнице 

4x(40x10mm) на које је спојено по четири осигурачке летве или 

трополни осигурач-растављач. 
   

   
У горње секције расклопног блока монтира се 

мултифункционални уређај.    

   
Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расклопног 

блока. Сви атести морају бити издати од стране независне 

лабораторије. 

Уколико се не користи НН блок производње ""Енерготехника 

Јужна Бачка"", понуђач је обавезан да приложи типски атест 

према стандарду СРПС 61439-2/2011. Уз понуду доставити 

ауторизацију произвођача НН блока. 

   

   

4   
БЛОК НИСКОГ НАПОНА СА 4 ИЗВОДА ЗА ДИЗЕЛ-

АГРЕГАТСКО НАПАЈАЊЕ 
ком 1 

    

    

Изводна поља чине хоризонталне обојене сабирнице 

4x(40x10mm) на које је спојено по четири осигурачке летве или 

трополни осигурач-растављач. 
    

    
Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расклопног 

блока.     

   

5   ТРАНСФОРМАТОР 400kVA - ИСПОРУКА И УГРАДЊА ком 1 

    

    УКУПНО VII MBTS - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
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    РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ 

  I  ПРЕТХОДНИ РАДОВИ   

   II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

  III  БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТ. РАДОВИ   

   IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ    

  V  БРАВАРСКИ РАДОВИ   

  VI  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ     

  
VII

  
МBTS - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

  

    СВЕГА I - VII   

 
 
 
 
 
 

 

                                              ПОНУЂАЧ 

                              М. П.         _________________________________  
                                                    (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


