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ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Радови на  електро-енергетским инсталацијама објекта 

хале линије за сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада са центром за 
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На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15 

удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 404-432/2017-XIII од 27.07.2017. године и Решења о 

образовању Kомисије за предметну јавну набавку, бр. 404-432/2017-XIII од 27.07.2017. године, 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

 
Назив наручиоца Град Сремска Митровица, Градска управа за инфраструктуру и 

имовину 

Седиште наручиоца Светог Димитрија 13, Сремска Митровица 

Интернет страница наручиоца  www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke  

Матични број: 08898774 

ПИБ: 105935357 

Одговорно лице Саша Бугаџија 

  

2. Врста поступка јавне набавке:  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

  

3. Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке су радови- Радови на изградњи електро-енергетских објеката хале линије за 

сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада са центром за рециклажу у Сремској Митровици  

(1.3.13) - ОРН-31700000 електронски,електромеханички и електротехнички материјали 

  

4. Циљ поступка: 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

             

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:  

Није у питању резервисана набавка. 

 

         6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

       Наручилац  не спроводи електронску лицитацију.  

 

7. Лице за контакт: Понуђач може у писаном облику тражити од Наручиоца  додатне 

информације или појашњења у вези са Kонкурсном документацијом. За технички део, особа за 

контакт Александар Спајић дипл.инж.грађ.  e-mail адреса: spajmik@ptt.rs ,  телефон: 064/8894701 и 

Сава Сладић електро инжењер, e-mail адреса: sava.sladic@eko.minpolj.gov.rs  

За општи део конкурсне домунетације особа за контакт је Ђурђица Кардаш, телефон  022/215-

2116, e-mail адреса:  djudja.kardas@gmail.com.   
 

Понуђач је у обавези да у присуству представника Наручиоца изврши обилизак локације на 

Регионалној депонији „Срем- Мачва“, ул. Јарачки пут бб у Сремској Митровици, и стекне увид у 

локацију на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке. Попуњен образац Записника о 

извршеном обиласку локације представља саставни део понуде. Понуда ће се сматрати 

http://www.sremskamitrovica.rs/
mailto:spajmik@ptt.rs
mailto:sava.sladic@eko.minpolj.gov.rs
mailto:djudja.kardas@gmail.com
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неприхватљивом уколико Понуђач не изврши обилазак локације и о томе не доставе Записник уз 

своју понуду.  

Обилазак локације Понуђачи могу обавити сваким радним даном у времену од 08-14 часова. Пре 

доласка обавезно се најавити на телефон: 064/889-4701,  контакт особа, Александар Спајић. 

 
 

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1.Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке су радови- Радови на изградњи електро-енергетских објеката хале 

линије за сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада са центром за рециклажу у 

Сремској Митровици (1.3.13) - ОРН-31700000 електронски,електромеханички и 

електротехнички материјали  

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке  није обликован по партијама. 
  

3. Врста оквирног споразума 

Наручилац  не спроводи поступак ради оквирног споразума, већ закључења Уговора. 

 
 
 

3. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.  

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да 

Уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок за завршетак радова . Уколико и за тај елемент 

критеријума Понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да Уговор додели Понуђачу 

који је захтевао мањи износ аванса. Уколико и за тај елемент критеријума Понуђачи имају исте 

услове, Наручилац ће донети одлуку да Уговор додели Понуђачу који је понудио дужи рок важења 

понуде. Наручилац ће жребом изабрати најповољнијег Понуђача уколико су сви елементи 

критеријума у понудама исти.  
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) и члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 

РС” бр. 86/15), доноси се:  

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
4.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 Понуда мора бити сачињена на српском језику.  

 

4.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу Наручиоца, Град Сремска 

Митровица, Градска управа за инфраструктуру и имовину, ул. Св. Димитрија број 13 22000 

Сремска Митровица у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки, односно до 28.08.2017. године до 10:00 часова са назнаком: "Понуда 

за ЈН- Радови на  електро-енергетским инсталацијама објекта хале линије за 

сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада са центром за рециклажу у 

Сремској Митровици бр. 404-432/2017- XIII“  не отварати. Понуду послати у 1 (једном) 

примерку.  

 Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће, по окончању поступка 

отварања, неотворене враћене Понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремене.  

Благовременост се одређује према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према 

дану и сату предаје пошти. 

 Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење понуда у 11:00 

часова у просторијама Наручиоца, Град Сремска Митровица, Градска управа за 

инфраструктуру и имовину, ул. Св. Димитрија број 13, 22000 Сремска Митровица. 

 Представници Понуђача на отварању морају приложити Пуномоћје за заступање. О отварању 

понуда биће сачињен Записник који ће преузети присутни представници Понуђача, док ће 

Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Записник бити достављен у 

року од три дана од дана отварања понуда. 

 Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при 

отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако 

што Понуђач уписује тражене податке у све обрасце из Конкурсне документације и уз исту 

прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално 

накнадно послатим додатним захтевима Наручиоца.  

 Обрасци се попуњавају читко руком, рачунару или другом техничком средству сличних 

карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом 

овлашћеног лица.  

 Понуђач може доставити само једну понуду. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и 

запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, 

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

 Уколико понуду подноси група Понуђача, обрасце из Конкурсне документације могу 

попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити 

једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити 

обрасце из Конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати Споразумом о 

заједничком наступу, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 
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75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког Понуђача из 

групе Понуђача. 

 Уколико је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 

понуде и попуњавања образаца из Конкурсне документације, дужан је да поред такве 

исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат Понуђача.  

 

4.3. ПАРТИЈЕ 
 Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 
4.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ 

 Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

 

4.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

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

исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној 

коверти или кутији.  

 У случају измене, допуне или опозива понуде, Понуђач треба на коверти или кутији да 

назначи назив Понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

У случају да је понуду поднела група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 Измене и допуне понуде се врше на тај начин што Понуђач подноси Наручиоцу измењене 

и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и 

печатиран од стране овлашћеног лица Понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.  

 Опозив понуде Понуђач врши тако што Наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 

затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду и који је 

потписан и печатиран од стране овлашћеног лица Понуђача. 

 Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 

понуда. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Сремска Митровица, 

Градска управа за инфраструктуру и имовину, ул. Светог Димитрија број 13, 22000 Сремска 

Митровца  са назнаком: 

 

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку радова Радови на  електро-енергетским 

инсталацијама објекта хале линије за сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада 

са центром за рециклажу у Сремској Митровици  ЈН бр. 404-432/2017- XIII “ 

или  

„Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Радови на  електро-енергетским 

инсталацијама објекта хале линије за сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада 

са центром за рециклажу у Сремској Митровици , ЈН бр. 404-432/2017- XIII “ 

или  

„Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку радова Радови на  електро-енергетским 

инсталацијама објекта хале линије за сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада 

са центром за рециклажу у Сремској Митровици , ЈН бр. 404-432/2017- XIII“ 

 

4.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
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 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 

супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

 

4.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 

извршење набавке делимично поверити Подизвођачу, проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити Подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

Подизвођача. 

 Проценат укупне вредности набавке који ће Понуђач поверити Подизвођачу не може бити 

већи од 50% . 

 Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у 

Упутству како се доказује испуњеност услова. 

 Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код Подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

 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. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 

Подизвођачу, Наручилац ће омогућити Понуђачу да у року од 5 дана од дана добијања позива 

Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да 

Понуђач, односно Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из 

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

Подизвођача. 

 

4.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 Понуду може поднети група Понуђача. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према 

Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 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. 

 Група Понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су 

наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова. 

 
4.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА 

 Начин и услови плаћања:  

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15). 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: уплатом аванса у износу од највише 20% укупне 

вредности радова у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Уговора а остатак по 

пријему Привремених и Окончане ситуације у року до 45 (четрдесетпет) дана, a у складу са 

начином и роком плаћања који су дефинисани моделом Уговора. 

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 

68/15). 

 Гарантни период: 

Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од дана 

примопредаје радова. 

 

 Место извођења радова: 
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Градилиште се налази на локацији Регионалне депоније „Срем- Мачва“ у Сремској 

Митровици, ул. Јарачки пут бб. 

 

 Рок за извођење радова: 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао. 

 

 Важност понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од   45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда. 

 
4.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за Понуђача треба у горњем 

десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. 

 У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН, Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о 

Понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, Понуђач означио у 

понуди.  

 Понуђач је дужан да наведе на основу ког Закона је одређени податак означио као поверљив 

и да то образложи.  

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

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

 Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о Понуђачима садржане у понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве Понуђач означио у 

понуди. 

 Наручилац ће одбацити да да информацију која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, Понуђача и податке о 

поднетим понудама до отварања понуда. 

 

4.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а, по јединици као и укупно. Цене 

су фиксне и не могу се мењати у уговореном периоду.  

 ПДВ ће се платити у складу са одредбама Закона о порезу на додату вредност ( 

„Службени гласник РС“ број 84/2004, 86/2004 (испр.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 

68/2014 (др. Закон), 142/2014,  83/2015, 5/2016 и 108/2016) 

 

4.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 

 Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 

 Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

 Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од Понуђача 

захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а 

нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких 

решења, у погледу изузетно повољних услова који Понуђачу стоје  на располагању за 

извршење Уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које Понуђач 

нуди.  

 Наручилац је дужан да Понуђачу одобри примерен рок за одговор. 

 Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне елементе понуде. 

 

4.13. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави : 
 

1) Меницу за озбиљност понуде 
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Соло меницу са меничним овлашћењем (дотавити и  картон депонованих потписа и потврду 

о регистрацији менице) за озбиљност понуде у висини од 5% од укупне вредности понуде 

без ПДВ, са роком важности који је минимум 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 
Меница мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и: 

 

1. Оригинал Писмо о намерама банке за давање гаранције у висини аванса, које траје све до 

извршења посла или потпуног правдања аванса кроз Привремене ситуације. 

2. Оригинал Писмо о намерама банке за давање гаранције за добро извршење посла у износу 

од 10% понуђене цене, важности минимум 30 (тридесет) дана дуже од рока за извршење 

посла 

3. Оригинал Писмо о намерама банке за давање гаранције за отклањање недостатака у 

гарантном року, у износу 5% од понуђене цене, Гаранција мора имати рок важења 5 (пет) 

дана дужи од гарантног рока за изведене радове  
 

 

 

 
Обавезује се изабрани Понуђач да након доделе Уговора достави:  

 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла 

Изабрани Понуђач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави 

Наручиоцу гаранцију банке за добро извршење посла у висини 10 % уговорене вредности без ПДВ-

а. Гаранцијом је обезбеђено извршење посла од стране Извођача у складу са уговореним обавезама. 

Гаранција којом се банка обавезује да исплати износ гаранције, мора бити неопозива, безусловна и 

наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог писменог потраживања Наручиоца, 

којим се изјављује да је Извођач начинио пропуст у извршењу својих обавеза утврђених Уговором, 

без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење Уговора. Гаранција мора 

имати рок важења за минимално 30 (тридесет) дана дужи од рока за извођење радова, с тим да се по 

потреби може продужити. Гаранција се враћа после успешно обављеног  квалитативног пријема 

радова између Извођача и Наручиоца који се доказује потписаним Записником о пријему радова без 

примедби. 

 
 

 

2) Банкарску гаранцију за поврат аванса 

Изабрани Понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а пре уплате аванса, поднесе гаранцију 

банке у износу који одговара висини уговореног аванса са  ПДВ-ом. Гаранција којом се банка 

обавезује да исплати износ у висини плаћеног аванса, мора бити неопозива, безусловна и 

наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог писменог потраживања Наручиоца, 

којим се изјављује да Извођач није оправдао плаћени аванс у складу са одредбама Уговора. без 

обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење ове уговорене обавезе. Гаранција 

мора  бити издата на рок који одговара року за извођење радова. Гаранција ће бити враћена Извођачу 

одмах након правдања аванса у складу са одредбама закљученог Уговора. 

 
 

3) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  

Извођач се обавезује да по потписивању Записника о примопредаји радова а у року од 10 (десет) дана 

преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року  у висини 5% од укупне 

вредности Уговора без ПДВ-а са роком важења који мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. 
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гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без протеста- по пријему првог 

писменог потраживања Наручиоца којим се изјављује да је Извођач начинио пропуст и није отклонио 

недостатак који је настао. Гаранција мора имати рок важења 5 (пет) дана дужи од гарантног рока за 

изведене радове. Гаранција се враћа истеком рока на који је издата. 

 

4.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ 

ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 Подаци који се налазе у Конкурсној документацији нису поверљиви. 

 

4.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво 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 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

 Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно 

писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Питања је потребно упутити на 

адресу Наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа за инфрастуктуру и имовину са 

назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈН 404-432/2017-XIII)“"  

послати  електронском поштом на адресу  djudja.kardas@gmail.com радним данима од 

понедељка до петка у времену од 07:00 до 15:00 часова. Тражење додатних информација и 

појашњења телефоном није дозвољено. 

 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 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

4.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. 

ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

контролу (увид) код Понуђача, односно његових 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 

је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим 

ако другачије произлилази 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, меродвна је јединична цена. 

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

одбити као неприхватљиву. 

 Наручилац ће писмено, у року од 10 (десет) дана након отварања Понуда, затражити, 

евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 

2(два) дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може 

извршити увид обиласком Понуђача, односно његових Подизвођача, што је овај дужан да 

омогући. 

4.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 

УГОВОРИМА 

mailto:djudja.kardas@gmail.com
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 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН. 

2) Учинио повреду конкуренције. 

3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор 

о јавној набавци, након што му је Уговор додељен. 

4) Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим Уговорима о јавним набавкама који су се односили на 

исти предмет  набавке, за период од предходне 3 (три) године пре објављивања позива за подношење 

понуда. 

 Доказ из става 1. и 2. може бити: 

1) Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа. 

2) Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза. 

3) Исправа о наплаћеној уговорној казни. 

4) Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року. 

5) Извештај Надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

Уговором. 

6) Изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под 

условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи. 

7) Доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као Подизвођачи, односно чланови групе Понуђача. 

8) Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим Уговорима о јавним 

набавкама. 

 

 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се 

односи на поступак који је спровео или Уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет 

јавне набавке истоврстан. 

 

 

4.18. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач. 

 Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

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

понуде. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.  

 

4.19. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 Понуда ће бити одбијена ако:   

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 

- ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН; 

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

- Понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 

могуће упоредити је са другим понудама. 

 

4.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 



 
 

12 oд 53 

 

 
 број 404-432/2017-XIII 

 Поступак заштите права Понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу Уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

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

Републичкој комисији.  

 Захтев за заштиту права се предаје Наручиоцу непосредно на адресу: Град Сремска 

Митровица, Градска управа за инфраструктуру и имовину, ул. Св. Димитрија број 13, 22000 

Сремска Митровица, електронском поштом на е-mail:  djudja.kardas@gmail.com , радним 

данима од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 15.00 часова, или препорученом 

пошиљком са повратницом.  

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

радње Наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

 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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст.2 указао Наручиоцу 

на евентуалне недостатке и неправилности а Наручилац исте није отклонио. 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 После доношења одлуке о додели Уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

 О поднетом захтеву за заштиту права, Наручилац објављује обавештење  на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

 

 Захтев за заштиту права мора да садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу Наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

 Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе, 

Наручилац ће такав захтев одбацити Закључком. 

 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број: 840-30678845-06 

уплати таксу у изнoсу од: 

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда; 

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

 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 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;  
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(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси Захтев за 

заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; 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. 

 

4.21. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени 

понуда у складу са чланом 109. ЗЈН. 

 Наручилац је дужан да у Одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима 

понуде из члана 88. став 3. овог Закона. 

 

4.22.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 

после доношења Одлуке о додели Уговора, односно длуке о обустави поступка о чему може 

поднети писмени захтев Наручиоцу. 

 Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца Захтева, у року од 2 (два) дана од 

дана пријема писаног Захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН. 

4.23. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 Наручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење Захтева за 

заштиту права, достави Уговор Понуђачу којем је Уговор додељен. 

 Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 

прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити Уговор са 

Понуђачем пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права.   
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 Наручилац не може закључити Уговор о јавној набавци са Понуђачем у случају постојања 

сукоба интереса (члан 30. ЗЈН). 
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Образац бр. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

Величина предузећа: 

(микро, мало, средње, велико) 

 

 

 

Понуду подносим: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В) 

 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

   

 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
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 Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт:  

 

  

 

Напомена:- Уколико има више Подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места 

у табели,  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све Подизвођаче или учеснике у 

заједничкој понуди. 

- Уколико група Понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са 

својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди 

треба навести у другој табели овог обрасца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНУДА БР. ________ од __.__.2017. године , по јавној набавци број 404-432/2017-XIII 

У складу са Јавним позивом и Упутствима за давање Понуде за јавну набавку радова- Радови 

на изградњи електро-енергетских објеката хале линије за сепарацију Регионалне депоније 

комуналног отпада са центром за рециклажу у Сремској Митровици достављамо понуду и 

нудимо следеће: 

Вредност Радови на изградњи електро-енергетских 

објеката хале линије за сепарацију Регионалне депоније 
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комуналног отпада са центром за рециклажу у Сремској 

Митровици 
________________________ дин. без ПДВ-а 

ПДВ: _______________________ дин. 

Вредност Радови на изградњи електро-енергетских 

објеката хале линије за сепарацију Регионалне депоније 

комуналног отпада са центром за рециклажу у Сремској 

Митровици 

 

________________________ дин. са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања: уплатом аванса у износу од ____% ( највише 20%) укупне вредности 

радова са ПДВ-ом, односно ________________ динара са  ПДВ-ом у року од 15 дана од дана 

закључења уговора а остатак по пријему оверених привремених и окончане ситуације до 7. у 

месецу у року до 45 дана од дана пријема истих.                       

 

Рок за извођење радова: Рок за извођење радова је ___( највише 30) дана од дана увођења у 

посао. 

 

Важност понуде: Рок важења понуде не може бити  краћи од 45 дана од дана отварања понуда 

(____ дана од дана отварања понуда).  

 

Гарантни период  (не краће од 2 године ) _____ године од дана примопредаје радова. 

 

Место извођења радова је локација  Регионалне депоније „Срем- Мачва“, ул. Јарачки пут бб.  

 

 

Наводимо да смо проучили сву Конкурсну документацију, прегледали терен и локацију 

објекта, да смо скупили све податке о локалним приликама, проучили све услове по којима 

треба да се изведу радови везани за електроенергетске инсталације на објекту хала за 

сепарацију у Сремској Митровици, те се обавезујемо да ћемо послове везане за ову набавку 

извршити  по ценама из понуде. 

 
 

 

Датум                                                                 Понуђач 

             М. П.  

  __________________________  

                                                                                       ________________________________ 

 

 

                          М.П.                                                     Подизвођач 

 

                                     ________________________________ 

  

Напомена: 
- Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
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овласти једног Понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

- Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом 

Понуђач и подизвођач. 
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                                                                                                                                              ( Образац  бр.2) 

7. СПАЦИФИКАЦИЈА РАДОВА И  СТРУКТУРА ЦЕНЕ  ЗА  ИЗВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ХАЛА ЗА СЕПАРАЦИЈУ У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

 

  
   

   

Р
Б 

ОПИС 
ј.м. кол 

Јединична 

цена без 

ПДВ 

Укупно без 

ПДВ 

Укупно са 

ПДВ 

           

  Позицијама овог предмера предвиђена је 
комплетна набавка, транспорт и испорука. 
Монтажа, уградња и повезивање свих 
предвиђених материјала и опреме. Неопходно 
прављење канала у зидовима, пробијање зидова 
и међуспратних конструкција. Поправке 
оштећених места на већ изведеним радовим, 
завршно чишћење након завршених 
електроинсталатерских радова и одношење 
отпадног материјала на депонију, потребна 
законска мерења и испитивања са издавањем 
стручних налаза о измереним вредностима, 
функционално испитивање и пуштање у рад. 
Сви радови морају бити изведени квалитетним 
материјалима и стручном радном снагом за 
електроенергетске инсталације, а у складу са 
важећим препорукама, прописима и 
стандардима.     

   

           

1 РАЗВОДНИ ОРМАНИ        
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1 Слободностојећи орман ГРО, степена заштите 
IP55, сa одговарајућом цоклом висине 100mm. 
Орман је димензије 600х1200х2100mm (шхдхв), 
састављен из 2 поља димензије 
600х600х2100mm, са вертикалним носачима 
делимичних монтажних плоча. Делимичне 
монтажне плоче су одговарајућих димензија за 
смештај опреме. Орман поседује покривне плочe 
за опрему, металне, са пластичном испуном, које 
се могу просецати ради пролаза делова 
продуженог погона компатних прекидача. Предњи 
део ормана је у потпуности прекривен маскама и 
на тај начин заштићен од потенцијалног додира 
делова под напоном. На вратима ормана се 
монтира сигнализација присуства напона и 
ручице обртног механизма за 
укључење/искључење прекидача. Са опремом: 

    

   

Компактни заштитни прекидач називне струје 
200А, са могућношћу подешавања заштитног 
термичког члана у опсегу  0,8-1х In, са 
могућношћу подешавања 
електромагнетне заштите у опсегу 6-10h In, 
прекидне 
моћи Icu=36kA, са продуженим погоном и 
осовином, 
са ручицом за монтажу на врата ормана, сличан 
типу 
LZMC1-A200-I произвођача Eaton. ком 1 

   

Компактни заштитни прекидач  називне струје 
125A, самогућношћу подешавања заштитног 
термичког члана у опсегу 0,8-1х In, сa 
могућношћу подешавањаелектромагнетне 
заштите у опсегу 6-10h In, прекиднемоћи 
Icu=36kA,са продуженим погоном и осовином,са 
ручицом за монтажу на врата ормана, сличан 
типуLZMC1-A125-I произвођача Eaton. 

ком 5 

   

Компактни заштитни прекидач називне струје 
40A, са 
могућношћу подешавања заштитног термичког 
члана у опсегу 0,8-1х In, са могућношћу 
подешавања електромагнетне заштите у опсегу 
6-10h In, прекидне моћи 
 Icu=36kA, са продуженим погоном и осовином, 
са ручицом за монтажу на врата ормана, сличан 
типу 
LZMC1-A40-I proizvoђaчa Eaton. 

 
ком 4 
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Компактни  заштитни прекидач називне струје  
25A, са 
могућношћу подешевања заштитног термичког 
члана у опсегу 0,8-1х In,са могућношћу 
подешавања електромагнетне заштите у опсегу 
6-10h In, прекидне 
моћи Icu=36kA, са продуженим погоном и 
осовином, 
са ручицом за монтажу на врата ормана, сличан 
типу 
LZMC1-A25-I произвођача Eaton. ком 2 

   

Тастер печурка за хаваријско искључење ормана  
- SVE STOP, са 1NO радним контактом, слична 
типу M22-PVT, произвођача Eaton ком 1 

   

Сигнална сијалица за монтажу на врата ормана , 
пречника 22mm, Зелена, са LED елементом 
230VAC, 
слична типу M22-L-G, произвођача Eaton ком 3 

   

Aутоматски осигурач за заштиту напонских кола  
LED 
сигналних елемената, називне струје 4A, B 
карактеристике, прекидне моћи 10kA, сличан типу 
PL7- 
B4/1 произвођача Eaton ком 3 

   

Аутоматски осигурач , 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 10A, са могућношћу додавања 
помоћнихконтаката ком 5 

   

Аутоматски oсигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 20A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката 

ком 2 

   

Аутоматски осигурач , 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 25A, са могућношћу додавања 
помоћних 
контаката ком 2 

   

Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трополни, 32A, са могућношћу додавања 
помоћних 
контаката ком 1 

   

Проводници, Cu сабирнице, папучице, уводнице, 
завртњеви остали ситан монтажни материјал     

   

  УКУПНО ГРО: ком 1    
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2 Разводни орман РТ11, димензија 600х800х200, 
IP54, надградни, направљен од два пута 
декапираног лима , комплетно лимарски завршен 
, са бравицом и кључем, са џепом за 
документацију. Разводни орман је једнокрилни, 
комплетан, ожичен и спреман за уградњу, са 
потребним прикључним клемама и покривним 
плочама ради заштите од напона додира, са 
опремом :     

   

  Компактни заштитни прекидач називне струје  
63A, са 
могућношћу подешавања заштитног термичког 
члана у опсегу  0,8-1х In, са могућношћу 
подешавања електромагнетне заштите у опсегу 
6-10h In, прекидне моћи 
 Icu=36kA, са продуженим погоном и осовином , 
са ручицом за монтажу на врата ормана, сличан 
типу 
LZMC1-A125-I произвођaчa Eaton. ком 1 

   

  Гребенасти прекидач -растављaч 16A,за уградњу 
на врата ормана , једнополни ком 5 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трополни, 32A,са могућношћу додавања 
помоћних контаката могућношћу додавања 
помоћних контаката 

ком 1 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 16A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 4 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трополни, 16A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 1 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трополни, 10A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 5 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трополни, 6A, са могућношћу додавања помоћних 
контаката ком 3 

   

  Аутоматски осигурач за заштиту напонских кола 
LEDсигналних елемената, називне струје 4A, B 
карактеристике, прекидне моћи 10kA, сличан типу 
PL7-B4/1 произвођача Eaton 

ком 3 

   

  Трофазна прикључница UKO-UTO, 16А, 3P+N+E, 
400V, уградња бочно на орман ком 1 

   

  Трофазна утичница у заштити IP 54, једнострука, 
380 V, 16 A, 3P+N+E уградња бочно на орман ком 1 

   

  Монофазна утичница у заштити IP 54, 
једнострука, 230 V ,16 A, 2P+E уградња бочно на 
орман ком 1 
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  Сигнална сијалица за монтажу на врата ормана, 
пречника 22mm, Зелена, са LED елементом 
230VAC,слична типу M22-L-G, произвођача 
Eaton. ком 3 

   

  Ситан монтажни материјал, повезивање, 
тестирање ком 1 

   

  УКУПНО РТ11: ком 1    

           

3 Разводни орман РТ12, димензија 600х800х200, 
IP54, надградни, направљен од два пута 
декапираног лима, комплетно лимарски завршен, 
са бравицом и кључем, са џепом за 
документацију. Разводни орман је једнокрилни, 
комплетан, ожичен и спреман за уградњу, са 
потребним прикључним клемама и покривним 
плочама ради заштите од напона додира, са 
опремом:     

   

  Компактни заштитни прекидач  називне струје 
63A, са 
могућношћу подешавања заштитног термичког 
члана у опсегу 0,8-1х In, са могућношћу 
подешавања 
електромагнетне заштите у опсегу 6-10h In, 
прекидне 
моћи Icu=36kA, са продуженим погоном и 
осовином, 
са ручицом за монтажу на врата ормана, сличан 
типу 
LZMC1-A125-I произвођача Eaton. ком 1 

   

  Гребенасти прекидач-растављач 16A, за уградњу 
на врата ормана, једнополни ком 7 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трополни, 32A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 1 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 16A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 5 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трополни, 16A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 3 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 10A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 3 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трополни, 6A, са могућношћу додавања помоћних 
контаката ком 1 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 4A, са могућношћу додавања 
помоћних 
контаката ком 4 
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  Аутоматски осигурач за заштиту напонских кола 
LED сигналних елемената, називне струје 4A, B 
карактеристике, прекидне моћи 10kA, сличан типу 
PL7- 
B4/1 произвођача Eaton ком 3 

   

  Трофазна прикључница UKO-UTO, 16А, 3P+N+E, 
400V, уградња бочно на орман ком 1 

   

  Трофазна утичница у заштити IP 54, једнострука, 
380 V, 16 A,3P+N+E уградња бочно на орман ком 1 

   

  Монофазна утичница у заштити IP 54, 
једнострука, 230 V ,16 A, 2P+E уградња бочно на 
орман ком 1 

   

  Сигнална сијалица за монтажу на врата ормана, 
пречника 22mm, Зелена, са LED елементом 
230VAC, 
слична типу M22-L-G, произвoђaчa Eaton. ком 3 

   

  Ситан монтажни материјал, повезивање, 
тестирање ком 1 

   

  УКУПНО РТ12: ком 1    

4 Разводни орман РТ13, димензија 500х500х200, 
IP54, надградни, направљен од  два пута 
декапираног лима, комплетно лимарски завршен, 
са бравицом и кључем, са џeпом за 
документацију. Разводни орман је једнокрилни и, 
комплетан, ожичен и спреман за уградњу, са 
потребним прикључним клемама и покривним 
плочама ради заштите од напона додира, са 
опремом:     

   

  Компактни заштитни прекидач називне струје 
63A, са 
могућношћу подешавања заштитног термичког 
члана у опсегу 0,8-1х In, са могућношћу 
подешавања 
електромагнетне заштите у опсегу 6-10h In, 
прекидне моћи 
 Icu=36kA, са продуженим погоном и осовином, 
са ручицом за монтажу на врата ормана, сличан 
типу LZMC1-A125-I произвођача Eaton. 
 ком 1 

   

  Гребенасти прекидач-растављач 16A, за уградњу 
на врата ормана, једнополни ком 6 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трополни, 32A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 1 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 16A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 6 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трополни, 16A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 2 
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  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 10A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 3 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трополни, 6A, са могућношћу додавања помоћних 
контаката ком 1 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 4A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 3 

   

  Аутоматски осигурач за заштиту напонских кола 
LED 
сигналних елемената, називне струје 4A, B 
карактеристике, прекидне моћи 10kA, сличан типу 
PL7- 
B4/1 произвођача Eaton ком 3 

   

  Трофазна прикључница UKO-UTO, 16А, 3P+N+E, 
400V, уградња бочно на орман ком 1 

   

  Трофазна утичница у заштити IP 54, једнострука, 
380 V, 16 A,3P+N+E уградња бочно на орман ком 1 

   

  Монофазна утичница у заштити IP 54, 
једнострука, 230 V ,16 A, 2P+E уградња бочно на 
орман ком 1 

   

  Сигнална сијалица за монтажу на врата ормана, 
пречника 22mm, Зелена, са LED елементом 
230VAC,слична типу M22-L-G, произвођача 
Eaton. ком 3 

   

  Ситан монтажни материјал, повезивање, 
тестирање ком 1 

   

  УКУПНО РТ13: ком 1    

           

5 Разводни орман РТ14, димензија 500х500х200, 
IP54, надградни, направљен од два пута 
декапираног лима, комплетно лимарски завршен, 
са бравицом и кључем, са џeпом за 
документацију. Разводни орман je једнокрилни, 
комплетан, ожичен и спреман за уградњу, са 
потребним прикључним клемама и покривним 
плочама ради заштите од напона додира, са 
опремом:     

   

  Компактни заштитни прекидач називне струје 
63A, са 
могућношћу подешавања заштитног термичког 
члана у опсегу 0,8-1х In, са могућношћу 
подешавања 
електромагнетне заштите у опсегу 6-10h In, 
прекидне 
моћи Icu=36kA, са продуженим погоном и 
осовином, 
са ручицом за монтажу на врата ормана, сличан 
типу 
LZMC1-A125-I произвођачa Eaton. ком 1 
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  Гребенасти прекидач-растављач 16A, за уградњу 
на врата oрмана, једнополни ком 6 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трополни, 32A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 1 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 16A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 5 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трoполни, 16A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 3 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 10A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 3 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
трoполни, 6A, са могућношћу додавања помоћних 
контаката ком 1 

   

  Аутоматски осигурач, 10kA, Ц карактеристике, 
једнополни, 4A, са могућношћу додавања 
помоћних контаката ком 6 

   

  Аутоматски осигурач за заштиту напонских кола 
LED 
сигналних елеменатa, називне струје 4A, B 
карактеристике, прекидне моћи 10kA, сличан типу 
PL7- 
B4/1 произвођача Eaton ком 3 

   

  Трофазна прикључница UKO-UTO, 16А, 3P+N+E, 
400V, уградња бочно на орман ком 1 

   

  Трофазна утичница у заштити IP 54, једнострука, 
380 V, 16 A, 3P+N+E уградња бочно на орман ком 1 

   

  Монофазна утичница у заштити IP 54, 
једнострука, 230 V ,16 A, 2P+E уградња бочно на 
орман ком 1 

   

  Сигнална сијалица за монтажу на врата ормана, 
пречника 22mm, Зеленa, са LED елементом 
230VAC, 
слична типу M22-L-G, произвoђaчa Eaton. ком 3 

   

  Ситан монтажни материјал, повезивање, 
тестирање ком 1 

   

  УКУПНО РТ14: ком 1    

  УКУПНО 1:        

           

2 НОСАЧИ КАБЛОВА И ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ        
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1 Испорука материјала и израда кабловских 
регалских траса  напојних и заштитних водова од 
главних до споредних  разводних табли или 
директно до потрошача, комплет са носачима , 
висилицама и осталим прибором. Регали се 
монтирају на висини 6м од пода  ради ношења 
електро каблова и рефлектора водећи рачуна да  
буду прописно удаљени од кабине за сепарисање 
опреме као високог елемента. Регали су 
следећих типова     

   

  ПНК канал (200 х 65) мм са поклопцем ПК 200. 
Канал се монтира вертикално директно на зид. 
Комплет са припадајућим монтажним прибором. 
Сличан произвођачу Obo Bettermann. 

м 8 

   

  ПНК канал (200 х 65) мм са зидном конзолом КЗ 
200. Канал се монтира хоризонтално на зид. 
Комплет са припадајућим монтажним 
прибором.Сличан произвођачу Obo Bettermann. 

м 110 

   

  ПНК кaнал (100 х 65) мм са поклопцем ПК 100. 
Канал се монтира вертикално директно на зид. 
Комплет са припадајућим монтажним 
прибором.Сличан произвођачу Obo Bettermann. 

м 32 

   

  ПНК кaнал (100 х 65) мм са зидном конзолом КЗ 
100. Канал се монтира хоризонтално на зид. 
Комплет са припадајућим монтажним 
прибором.Сличан произвођачу Obo Bettermann. 

м 490 

   

  ПНК кaнал (50 х 65) мм са поклопцем ПК 50. 
Канал се монтира вертикално директно на зид. 
Комплет са припадајућим монтажним 
прибором.Сличан произвођачу Obo Bettermann. 

м 40 

   

  ПНК кaнал (50 х 65) мм са зидном конзолом КЗ 
50. Канал се монтира хоризонтално на зид. 
Комплет са припадајућим монтажним 
прибором.Сличан произвођачу Obo Bettermann. 

м 110 

   

  Инсталациона цев Ø32mm, комплет са 

обујмицама .Цев се монтира на зид или плафон. 
У цев се постављају каблови, слични 
произвођачу Obo Bettermann. 

m 80 

   

  Инсталациона цев Ø25mm, комплет са 

обујмицама. Цев се монтира на зид или плафон. 
У цев се постављају каблови, слични 
произвођачу Obo Bettermann. 

m 130 

   

  Инсталациона цев Ø20mm, комплет са 

обујмицама. Цев се монтира на зид или плафон. 
У цев се постављају каблови, слични 
произвођачу Obo Bettermann. 

m 180 
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  Инсталациона цев Ø16mm, комплет са 

обујмицама. Цев се монтира на зид или плафон. 
У цев се постављају каблови, слични 
произвођачу Obo Bettermann. 

m 240 

   

  Испорука и монтажа флексибилног ребрастог 
PVC црева Ø26. Црево се поставља по 

конструкцији за напајање потрошача. 
m 45 

   

  Испорука и монтажа флексибилног ребрастог 
PVC црева Ø16. Црево се поставља по 

конструкцији за напајање потрошача. 
m 35 

   

  УКУПНО 2:        

           

3 НАПОЈНИ ВОДОВИ        

  Испорука материјала и израда напојних и 
заштитних водова од разводних табли изведених 
кабловима у кабл каналу, тј.пo кабл регалу и у  
зиду испод малтера, комплет са повезивањем на 
оба краја. Каблови су следећих типова и пресека: 

    

   

1 PP00 4х50 mm2, 1kV . Кабал се поставља у већ 
постављене носаче каблова и пластичне цеви. м 85 

   

2 PP00-Y 1х35 mm2, 1kV. Кабал се поставља у већ 
постављене носаче каблова и пластичне цеви. м 85 

   

3 PP00-Y 5х10 mm2, 1kV. Кабал се поставља у већ 
постављене носаче каблова и пластичне цеви. м 250 

   

4 PP00-Y 5х6 mm2, 1kV. Кабал се поставља у већ 
постављене носаче каблова и пластичне цеви. м 65 

   

5 PP00-Y 5х4 mm2, 1kV. Кабал се поставља у већ 
постављене носаче каблова и пластичне цеви. м 210 

   

           

  УКУПНО 3:        

           

4 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И 
ПРИКЉУЧНИЦА, 
ПРИБОР ЗА МОНТАЖУ И СВЕТИЉКЕ     

   

1 Инсталација напајања основног и помоћног  
осветљења хале и надстрешнице, каблом PP00-Y 
3х1,5 mm2, полагање у кабловским регалима и 
инсталационим цевима . Комплет са разводним 
кутијама од термопласта у заштити од спољних 
утицаја ИП 55 и одговарајућим овесним 
прибором. Просечна дужина кабла по сијаличном 
месту износи 12m. 

ком 189 
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2 Инсталација напајања монофазне прикључнице, 
каблом PP00-Y 3х2,5 mm2. Полагањe у 
кабловским регалима и инсталационим цевима, 
просечне дужине 16m. Комплет са  разводним 
кутијама од термопласта у заштити од спољних 
утицаја ИП 55 и OG монофазном прикључницом 
16A, 2P+E, од термопласта у заштити од 
спољних утицаја ИП 55, монтиране на 1,2 m од 
пода. ком 20 

   

3 Инсталација напајања трофазне прикључнице, 
каблом PP00-Y 5х2,5 mm2. Полагање у 
кабловским регалима и инсталационим цевима, 
просечне дужине 10m. Комплет са  разводним 
кутијама од термопласта у заштити од спољних 
утицаја ИП 55 и OG трофaзном прикључницом 
16A, 3P+N+E,од термопласта у заштити од 
спољних утицаја ИП 55 , монтиране  на 1,2 m од 
пода. ком 6 

   

4 Надградна светиљка са лед извором светлости 
са ел. 
Фиксном предспојном справом сл. Типу AQUAF2 
LED 
6400 HF L840, 53W, THORN ком 121 

   

5 Надградна светиљка са лед извором светлости 
са ел. 
Фиксном предспојном справом сл. Типу AQUAF2 
LED 
4300 HF L840, 34W, THORN ком 48 

   

6 Спољашна светиљка рефлекторског типа салед 
извором светла са ел. Фиксном предспојном 
справом сл. Типу OLSYS1 20L70 740 CL1 
2X6,IP65,45W,THORN 

ком 5 

   

7 Противпанична светиљка 8W,230W са лед 
расветом аутономије oд 2сата, приправан спој. 
Светиљка је и натписом ИЗЛАЗ или са ознаком 
правца ком 15 

   

  УКУПНО 4:        

5 ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧEЊA 
ПОТЕНЦИЈАЛА     

   

1 Главна сабирница за изједначење потенцијала 
"SIP" (Cu sabirnica 30х5mm), смештена у кутији 
сабирног уземљења (KSU), са вратима, за 
уградњу на зид. SIP 
опремити потребним бројем отвора, месинганим 
завртњима са наврткама и звездастим 
подлошкама. 
Проводнике за изједначење потенцијала 
опремити 
одговарајућим Cu папучицама, према пресеку 
проводника. Сваки извод видно и трајно 
обележити ком 1 
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ознаком на коју се металну масу односи. 

2 Испорука материјала и израда премоста 
металних 
маса  који улазе у објекат, на свим прекидним 
местима где не постоји галванска веза. 
Премосте извршити проводником P/F 1х16 mm2, 
комплет са свим потребним материјалом за 
спајање. ком 12 

   

3 Испорука кабла P/F 1х16 mm2, полагање и 
повезивање металних маса и инсталација у 
објекту 
(водовод и канализација, грејање, инсталације 
слабе струје итд.) на главну сабирницу за 
изједначење 
потенцијала.Просечна дужина 30m. ком 6 

   

4 Додатна изједначења  потенцијала у објекту, 
повезивањем свих металних маса на сабирницу у 
кутији изједначења потенцијала- KIP, 
проводником P/F 1х4 mm2, на прописан и 
детаљима приказан начин. КИП се повезује на  
PE сабирницу напојног RO, проводником истог 
типа. Просечна дужина 15m. ком 8 

   

5 Остали ситан и везни материјал, непредвиђени 
радови, поправке оштећених места на већ 
изведеним радовима, комплетирање 
инсталација, пробни рад и пуштање у исправан 
погон. ком 1 

   

  УКУПНО 5:        

           

6 ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКА 
ИНСТАЛАЦИЈА     

   

  Сви елементи уземљења морају одговарати 
СРПS-у. У обрачун улази сав ситан материјал и 
инсталатерски радови. Ова ставка обухвата 
такoђe и материјал и радове које је потребно 
извршити при спровођењу мера изједначавања 
потенцијала. Под овим се подразумева спајање 
свих металних маса, које у нормалном раду нису 
под напоном (цеви, и остало) у јединствену 
галванску целину  и све на више места ефикасно 
спојити на уземљење.     
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1 Испорука и постављање у темељу објекта (пре 
наливања бетоном ) траке FeZn 30х4mm у облику 
прстена као темељни уземљивач.Траку на сваких 
15-20m дужине спојити са челичном арматуром 
темеља варењем у дужини вода од 10cm. 

m 680 

   

2 Испорука и уградњаукрсног комада T-T  90х90мм, 
ради повезивања FeZn траке. kom 134 

   

3 Испорука и постављање на објекту потпоре за 
зид (СРПС.N.B4.925-P) ком 154 

   

4 Испорука и постављање на прелазу траке преко 
олука стезаљке за олук SRPS N.B4.908. ком 22 

   

5 Испорука и постављање на обујмице за сливник 
SRPS N.B4 914 за везу траке одвода и сливника. ком 22 

   

6 Испорука и постављање мерно прикључне кутије 
на бетонски стуб као веза земног вода и спустног 
вода (JUS.N.B4. 932) ком 22 

   

7 Испорука и постављање механичке заштите на 
спусни вод. ком 22 

   

8 Испорука и постављање поцинковане траке FeZn 
30х3mm, на зид(стуб) објекта од крова до мерног 
споја, траку причврстити по крову помоћу  поп 
нитни, a на стубове на постављене потпоре.  

м 250 

   

9 Испорука и постављање поцинковане траке FeZn 
30х4 mm, на зид (стуб) објекта од темељног 
уземљивача до мерног споја и/или до обујмицe за 
сливник (олучне вертикале). 

м 66 

   

  УКУПНО 6:        

 

   

   

7 ОСТАЛИ РАДОВИ, ДОКУМЕНТАЦИЈА, 
МЕРЕЊА И АТЕСТИ     

   

1 Испитивање изведене електроенергетске и 
громобранске инсталације. 
−Мерење отпора изолованости проводника 
-Проверу непрекидности заштитних проводника 
-Проверу непрекидности проводника за 
изједначење                                                                                                                                                                                                                                                            
потенцијала 
-Проверу импедансе петље струјних кола 
-Мерење нивоа осветљења 
-Мерење отпора уземљења 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Прибављање верификационих извештаја од 
надлежне установе, посебно о квалитету 
изолације , заштите од опасих напона додира, 
фотометријска мерења.Мерења може извршити 
предузеће са лиценцом.  Израда документације 
за технички преглед објекта.                                                                                                                                                                                                                                             ком 1 
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2 Припремно завршни радови. Пробни рад и 
предаја објекта.  ком 1 

   

3 Ангажовање хидрауличне платформе, 
атестиране за безбедан рад на висини до 12м. нч 300 

   

4 Пројекат изведеног стања електроенергетске 
инсталације ком  1 

   

5 Пројекат изведеног стања громобранске 
инсталације ком  1 

   

  УКУПНО 7:        

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

  

 

 

  

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

  

   

   

                             Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Укупно без 

ПДВ 

Укупнп са 

ПДВ 

1 РАЗВОДНИ ОРМАНИ   

2 НОСАЧИ КАБЛОВА И ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ   

3 НАПОЈНИ ВОДОВИ   

4 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И 
ПРИКЉУЧНИЦА, 
ПРИБОР ЗА МОНТАЖУ И СВЕТИЉКЕ 

  

5 ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧEЊA 
ПОТЕНЦИЈАЛА 

  

6 ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКА 
ИНСТАЛАЦИЈА 

  

7 ОСТАЛИ РАДОВИ, ДОКУМЕНТАЦИЈА, 
МЕРЕЊА И АТЕСТИ 

  

 УКУПНО  :   
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НАПОМЕНА: ПДВ ће се платити у складу са одредбама Закона о порезу на додату вредност ( 

„Службени гласник РС“ број 84/2004, 86/2004 (испр.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 

(др. Закон), 142/2014 и 83/2015).  

ОСТАЛЕ КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ( јединична цена без ПДВ-а, укупно без ПДВ-а и 

укупно са ПДВ-ом) ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

                                        

 

                                                                                                            П О Н У Ђ А Ч : 

 

У ____________________                             М.П.                   _____________________ 

                     (потпис одговорног лица) 

Дана_________________ 
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Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

Редни 

број 
Услови: Докази: 

1. 

- да jе регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 

суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре,  

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих) 

2. 

- да он и његов законски заступник 

нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као чланови организоване 

криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

- ПРАВНО ЛИЦЕ:  

-    За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ 

ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 

КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим 

се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим 

у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено 

је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

-    За кривична дела против привреде, против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на 

чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, 

којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре. 

-Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не 

 
8. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су 

у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 

потребно је да поред уверења Основног суда правно лице 

достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична 

дела против привреде и кривично дело примања мита." 

 

-    за законског заступника - уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 

Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - 

орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта. 

 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:  

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова -  захтев за 

издавање овог уверења може се поднети према месту 

рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о 

казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган 

надлежан за унутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта.» 

 

НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице:  

 У случају да понуду подноси правно лице потребно је 

доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског 

заступника 

 У случају да правно лице има више законских 

заступника, ове доказе доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 
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3. брисан је  (Закон о изменама и допунама ЗЈН „Сл.гласникРС“, бр.68/2015) 

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 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине 

да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода 

Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 

горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције 

за приватизацију да се налази у поступку 

приватизације 
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих) 

 Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре 

отварања понуда 

5. 

- да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

 Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 

ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. 

СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај 

образац доставити за сваког учесника из групе 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
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     6. 

- да понуђач располаже неопходним 

пословним капацитетом и то: 

1) да је у последње две  године ( 

2015 и 2016.године.) извео 

електро радове на електро 

енергетским објектима ниског и 

средњег напона у вредности од 

15.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Докази: 

- Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених 

радова - стручне референце (образац бр. 6.) и 

потврде о референтним набавкама, које морају бити 

попуњене, потписане и оверене печатом референтних 

наручилаца - купаца (образац бр. 7.) 

Уз референце треба доставити оверену насловну страну 

Окончане ситуације и Записник о пријему радова. 

Напомена: 

 У случају да понуду подноси група понуђача,  уколико 

више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. 

(референце) овај доказ доставити за те чланове. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

ове доказе не треба доставити за подизвођача. 

 

7. 

- да располаже довољним 

финансијким  капацитетом и то: 

- Позитиван биланс успеха за сваку 

од година ( 2015 и 2016. година) 

 

Доказ: 

Уколико је понуђач правно лице, биланс успеха предат 

Пореској Управи РС за  2015. и 2016. годину или Извештај о 

бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН), Агенције за 

привредне регистре, који садржи сажети биланс стања и успеха 

за  2015.  и 2016. годину. 

Напомена: 

 У случају да понуду подноси група понуђача,  уколико 

више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. 

(референце) овај доказ доставити за те чланове. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

ове доказе не треба доставити за подизвођача. 
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8. 

- да располаже кадровским 

капацитетом   и то: 

- минимум 10  запослених или 

ангажованих радника електро струке 

од чега 1 електро инжењер са 

лиценцом 450. 

 

Доказ: 

Уговор о раду или уговор о радном ангажовању сагласно Закону 

о раду или одговарајући М образац. 

Копија лиценце и потврда ИКС-а. Лиценца мора бити важећа. 

 

9. 

-да располаже техничким 

капацитетом и то: 

-платформа за рад висине мин 10 m и 

мин 15 m (у власништву или лизинг) 

Доказ: Доказ: Техничку опремљеност понуђач доказује 

фотокопијом пописне листе са стањем на дан 31.12.2016. 

године, или уговором о закупу или  лизингу уз обавезно 

обележавање маркером опреме тражене конкурсном 

документацијом 

 
Допунске напомене: 

Понуда Понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 4 овог 

обрасца) и додатне услове (тачке од 5. до 9. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива. 

 

  

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ: 

 Образац понуде - образац бр. 1. 

 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2. 

 Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4. 

 Потписан/печатом оверен Модел уговора 

 Споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде 

 

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, а који води Агенција за привредне 

регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 овог обрасца (члан 75. став. 1. 

тачка 1 до 4. ЗЈН).  

 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер 

је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

Законом или Конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени јавно доступни. 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)" 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 Уколико група Понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди 

мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4 и услов под редним бројем 4. 

овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 6. овог обрасца испуњавају 

на начин предвиђен у овом обрасцу.  

 

ПОДИЗВОЂАЧИ  

 Уколико Понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди 

достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3.  
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ФОРМА ДОКАЗА 

 Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у 

неовереним копијама, а Наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од 

Понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

кипију свих или појединих достављених доказа. 

 Ако Понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 

достави доказе из става 1., наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

 Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази, Понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

 Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи 

којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

 

ПРОМЕНЕ 

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

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

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

документује на прописани начин. 
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(Образац број 3) 

 

 

 

 

 

 

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од 

трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења. 

  

Врста трошкова 

 

Износ трошкова 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

 

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

је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, 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. 

 

Датум                    Понуђач 

М. П.  

________________________ 

 

    ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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(Образац број 4) 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

 

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

ИЗЈАВА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у 

поступку јавне набавке радова- Радови на  електро-енергетским инсталацијама објекта 

хале линије за сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада са центром за 

рециклажу у Сремској Митровици, бр. 404-432/2017-XIII“ поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Датум              Понуђач 

 

________________                                            М.П.    

                                                                                                                  __________________ 

                                   

 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може Понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 

у поступку јавне набавке ако утврди да је Понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу Закона којим се уређује заштита конкуренције. 

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 2 (две) године.Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. Став 1. Тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом. 

(У случају да понуду даје група Понуђача образац копирати.) 

 

 

 

 

 

 

 
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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(Образац број 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

При састављању понуде у поступку јавне набавке радова- Радови на изградњи електро-

енергетских објеката хале линије за сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада са 

центром за рециклажу у Сремској Митровици  бр. 404-432/2017-XIII поштовао сам 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 
 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                                         М.П.       

                                                                                                               __________________ 

  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 
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(Образац број 6) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Референтни наручилац 

 

Предмет уговора 

 

Број и датум 

закључења 

уговора 

 

Вредност 

изведених радова 

без ПДВ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Датум                                         М.П. Потпис Понуђача 

 

_______________________                  _______________________________ 

 

Напомена: У случају да понуђач има више од 5 закључених и реализованих референтних уговора 

образац фотокопирати.  

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
12. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
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(Образац број 7) 

 
 
 
 
 
Купац/ Инвеститор предметних радова: _________________________________________________ 

         (назив и адреса) 

 

Лице за контакт: __________________________________________________________ 

                                                         (име, презиме, контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив 

понуђача) за наше потребе извео радове на .........................................................  (навести предмет јавне 

набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте. 

   

           

                                                                                               

Овлашћено лице купца/инвеститора 

Датум              

___________________________                    М.П.         _____________________________  

                         

Напомена: Потврду потписује крајњи корисник добара код којег је извршен Уговор, односно код кога 

су  уграђена добра, извршене услуге или изведени радови. 

У случају више доказа од стране више Наручилаца образац фотокопирати 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Редни 

број 

Број и датум  

закључења 

Уговора  

 

Предмет Уговора 

Вредност уговора 

у динарима без 

ПДВ 

    

    

 
13.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 



 
 

45 oд 53 

 

 
 број 404-432/2017-XIII 

 
 
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  

И ИМОВИНУ 

Број: 404-432/2017-XIII 

Дана,  _______ 2017. год. 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈН  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

Радови на  електро-енергетским инсталацијама објекта хале линије за сепарацију Регионалне 

депоније комуналног отпада са центром за рециклажу у Сремској Митровици                                        

Закључен између: 

1. Град Сремска Митровица, Градске управе за инфраструктуру и имовину, ул. Светог 

Димитрија бр. 13. шифра делатности: 8411, матични број: 08898774, ПИБ:105935357, рачун: 840-

26640-39, МФ-Управа за трезор, коју заступа начелник Саша Бугаџија (у даљем тексту: Наручилац) с 

једне стране, и 

 

и 

2...................................................................................................................................................... са 

седиштем у .........................................................., матични број.................................  

ПИБ..........................................кога заступа директор  ....................................... 

 (у даљем тексту: Извођач), с друге стране,  

Извођач ће део обавеза који су предмет овог Уговора извршити  са понуђачима из групе 

понуђача/са подизвођачима: 

1. _______________________ , са седиштем у _______________________ , ПИБ 

_______________, матични број _____________, део предмета набавке који изводи 

______________________________________, проценат од укупне вредности радова које изводи 

_________, 

2. _______________________ , са седиштем у _______________________ , ПИБ 

_______________, матични број ________________, део предмета набавке који изводи 

______________________________________, проценат од укупне вредности радова које изводи 

_________, 

3. _______________________ , са седиштем у _______________________ , ПИБ 

_______________, матични број ________________, део предмета набавке који изводи 

______________________________________, проценат од укупне вредности радова које изводи 

_________. 

 

14.  МОДЕЛ УГОВОРА 
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            Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, и за послове 

извршене од стране Подизвођача, као да их је сам извео. 

(ова одредба ће бити брисана уколико Понуђач наступа самостално) 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- Да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 

14/15 и 68/15) спровео отворени поступак за набавку радова (јавна набавка број : 404-

432/2017-XIII) 

- Да је Извођач доставио понуду број _____ од _______2017. године, заведену код Наручиоца 

под бројем ____________ од ________.2017. године  

- Да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број 404-432/2017-XIII од _____ 

2017.године. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог Уговора (у даљем тексту: Уговор) су  Радови на електро-енергетским 

инсталацијама објекта хале линије за сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада са 

центром за рециклажу у Сремској Митровици  а све у складу са Конкурсном документацијом (са 

техничком спецификацијом) у спроведеном поступку јавне набавке код Наручиоца под називом: 

Радови на  електро-енергетским инсталацијама објекта хале линије за сепарацију Регионалне 

депоније комуналног отпада са центром за рециклажу у Сремској Митровици  број 404-

432/2017-XIII и понудом Извођача у истом поступку број ______ од ____2017. године, која је 

саставни део овог Уговора.  

Члан 2а. 

        Извођач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави 

Наручиоцу гаранцију банке за добро извршење посла у висини 10 % уговорене вредности без ПДВ-

а. Гаранцијом је обезбеђено извршење посла од стране Извођача у складу са уговореним обавезама. 

Гаранција којом се банка обавезује да исплати износ гаранције, мора бити неопозива, безусловна и 

наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог писменог потраживања Наручиоца, 

којим се изјављује да је Извођач начинио пропуст у извршењу својих обавеза утврђених Уговором, 

без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење Уговора. Гаранција мора 

имати рок важења за минимално 30 (тридесет) дана дужи од рока за извођење радова, с тим да се по 

потреби може продужити. Гаранција се враћа после успешно обављеног  квалитативног пријема 

радова између Извођача и Наручиоца који се доказује потписаним записником о пријему радова без 

примедби. 

 

Вредност радова – цена 

 

Члан 3.  
Уговорне стране утврђују да укупна цена набавке која је предмет Уговора износи:      

____________________ динара без ПДВ-а, и __________________ динара са ПДВ-ом.  
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Уговорена цена је фиксна по јединичним ценама позиција понуде које се не могу 

мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена јединична цена 

усвојеном понудом Извођача. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 

Понуђача. 

 

 

Услови и начин плаћања 

 

Члан 4. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин:  

- уплатом аванса у износу од ____ % (највише 20%) односно _______________ динара са 

ПДВ-ом у року од 15 дана од дана закључења Уговора а остатак по пријему оверених 

Привремених и Окончане ситуације до 7. у месецу  са роком плаћања до 45 дана од дана 

пријема.  

 
ПДВ ће се платити у складу са одредбама Закона о порезу на додату вредност ( „Службени 

гласник РС“ број 84/2004, 86/2004 (испр.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (др. Закон), 

142/2014, 83/2015,5/2016 и 108/2016). 

 

Комплетну документацију неопходну за оверу Привремених и Окончане ситуације: 

листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 

Понуђач доставља Стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и 

Оконачног обрачуна.  

 

Члан 4а. 
Извођач је дужан да у тренутку закључења Уговора а пре уплате аванса поднесе гаранцију 

банке у износу који одговара висини уговореног аванса са ПДВ-ом. Гаранција којом се банка 

обавезује да исплати износ у висини плаћеног аванса, мора бити неопозива, безусловна и 

наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог писменог потраживања Наручиоца, 

којим се изјављује да Извођач није оправдао плаћени аванс у складу са одредбама Уговора, без 

обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење ове уговорене обавезе. Гаранција 

мора  бити издата на рок који одговара року за извођење радова. Гаранција ће бити враћена Извођачу 

одмах након правдања аванса у складу са одредбама закљученог Уговора. 

Одбитак аванса врши се кумулативно по свакој Привременој ситуацији која се 

испоставља до потпуног правдања примљеног аванса. 

 

Рок за завршетак радова 

 

Члан 5.  
 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (највише 30) дана, 

почев од дана увођења у посао. 

 Датум увођења у посао Стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се 

да  су се стекли услови за увођење Извођача у посао након што је Наручилац обезбедио 

Извођачу несметан прилаз градилишту. 

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и 

Технички преглед, а што Извођач радова обавештава писменим путем Наручиоца, поред 

уписа у грађевински дневник од стране  Стручног надзора.  
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 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

 

 

Члан 6. 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

-  у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача; 

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе; 

 Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писменој форми подноси 

Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана 

пре истека рока за завршетак радова.  

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе 

постигну писмени споразум. 

            У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је 

да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и захтевање 

повећаних трошкова или посебне накнаде. 

  

           

Уговорна казна 

 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши посао у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу 

уговорну казну у висини 1 ‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим 

што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности  уговорене набавке. 

 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 

одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведених радова по Окончаној 

ситуацији. 

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

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

уговорне казне захтевати и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ 

штете Наручилац мора да докаже. 

 

 

Обавезе Извођача 

 

Члан 8. 

Извођач се обавезује да радове изведе  у складу са Пројектом, важећим техничким 

прописима, и овим Уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу. Остале обавезе:  

o да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању Одговорног  извођача 

радова;                 

o да се строго придржава мера заштите на раду;  

o да по завршеним радовима обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за 

њихову примопредају; 

o да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту 

врсту посла и у уговореном року; 

o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

o да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности 

према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне 
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средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје 

радова Наручиоцу; 

o да уредно води сву документацију предвиђену Законом и другим Прописима Републике 

Србије; 

o да омогући вршење Стручног надзора на објекту; 

o да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, 

изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова за 

случај кашњења у погледу уговорених рокова завршетка радова; 

o да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права 

на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 

динамику; 

o да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 

недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 

дана од писменог позива Наручиоца. 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 

одређен чланом 4. Уговора  и да од Извођача, по завршетку радова прими наведене радове. 

 Наручилац ће обезбедити вршење Стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача. 

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао, предајући му Техничку 

документацију и Грађевинску дозволу,  и обезбеди  несметан прилаз градилишту. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду Комисије за примопредају и Оконачни 

обрачун изведених радова са Стручним надзором и Извођачем. 

 

Гарантни рок 
 

Члан 10. 

 Гарантни рок за изведене радове је ___ ( минимум 24) месеца  и рачуна се од датума 

примопредаје радова и потписа Записника без примедбе на изведене радове. Гарантни рок за  

ургађену опрему и материјал  у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума 

премопредаје радова. 

 

Члан 10а. 
Извођач се обавезује да по потписивању Записника о примопредаји објекта а у року од 10 

(десет) дана преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року  у висини 

5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења који мора бити 5 (пет) дана дужи од 

гарантног рока. Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без протеста- по 

пријему првог писменог потраживања Наручиоца којим се изјављује да је Понуђач  није отклонио 

недостатак који је настао. Гаранција мора имати рок важења 5 (пет) дана дужи од гарантног рока за 

изведене радове. Гаранција се враћа истеком рока на који је издата. 

 

Члан 11. 
 За укупан уграђени материјал Извођач мора да има Сертификате квалитета и Атесте 

који се захтевају по важећим Прописима за објекте и радове овакве врсте а у складу са 

Пројектном документацијом и Техничким спецификацијама позиција радова. 
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 Уколико Стручни надзор или овлашћени представник Наручиоца за праћење 

извршења Уговора утврди да употребљени материјал не одговара Стандардима и техничким 

Прописима, неће се дозволити уградња оваквог материјала или опреме. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред 

тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са Законом о 

планирању и изградњи и Правилницима којима се ближе регулишу односи и обавезе 

учесника.  

Вишкови радова 

Члан 12. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова на појединим позицијама радова Извођач је дужан да обавести Стручни надзор и 

Наручиоца. 

Након добијања писмене сагласности Наручиоца и закључења Анекса уговора којим 

Наручилац након обезбеђења финансијских средстава преузима обавезу финансирања 

утврђених вишкова радова, Извођач радова ће извести вишкове радова.  

Јединичне цене за све позиције радова из усвојене понуде Извођача бр. _____ од 

__.___.2017.године, за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и 

непроменљиве, а извођење вишка радова који не прелазе 10% укупно уговорених количина 

радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.  

 

Непредвиђени радови      

 

Члан 13. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Стручног 

надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 

стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани догађајима, који се нису могли 

предвитети у току израде пројектне документације.  

            Извођач и Стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. 

овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 

знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.   

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неспорне трошкове и исплату 

дела цене за до тада извршене радове. 

Извођење хитних и непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у 

складу са процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.  

 

Накнадни и додатни радови 

 

Члан 14. 

Накнадни и додатни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење 

овог Уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити у 

складу са процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.  

Накнадни и додатни радови, изведени без сагласности Наручиоца и закљученог 

Уговора правно су неважећи и Наручилац исте нема обавезу да надокнади Извођачу. 

 

Примопредаја изведених радова 
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Члан 15. 

 Извођач о завршетку уговорених радова писмено обавештава Наручиоца и Стручни 

надзор, а дан завршетка радова је и дан закључења Грађевинског дневника.  

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 

дана завршетка радова. 

 Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) 

представник Извођача радова уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача радова. 

Комисији се могу придружити и именовани чланови представника Финансијера. 

 Комисија сачињава Записник о примопредаји изведених радова. 

 Извођач је дужан да приликом примопредаје Наручиоцу преда комплетну техничку и 

градилишну документацију са свим неопходним Атестима и Гарантним листовима уграђене 

опреме и материјала. За потребе вршења техничког прегледа Извођач радова  се обавезује да 

Комисији достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима. 

 Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и 

предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 

почне да отклања у року од 5 (пет) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року 

Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу Наручилац ће учинити 

по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 

Окончани обрачун вредности изведене набавке 

 

Члан 16. 

 Коначну вредност изведене набавке по Уговору утврђује Комисија за примопредају и 

окончани обрачун изведених радова на бази стварно изведених количина радова оверених у 

Грађевинској књизи од стране Одговорног лица извођача радова и Стручног надзора а на 

основу  уговорених јединичних цена из Понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисија за примопредају и оконачани обрачун изведених радова сачињава Записник 

о оконачаном обрачуну изведених радова. 

 Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о 

оконачаном обрачуну вредности изведених радова. 

 

 Примопредаја и окончани обрачун изведених радова, могу бити верификовани 

посебним или јединственим Записником, о чему одлуку доноси мешовита Комисија за 

примопредају и окончани обрачун изведених радова, сачињена од 2 (два) представника 

Наручиоца и 1 (једног) представника Извођача радова.  

Раскид Уговора 

 

Члан 17. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач 

радова касни са извођењем радова дуже од 10 (десет) дана. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени 

радови не одговарају Прописима и Стандардима за ту врсту радова, квалитету захтеваном по 

Пројекту и дефинисаном Понудом Извођача радова, као и ако  Извођач не поступи по 

захтевима Стручног надзора. 

 Наручилац може једнострано раскинути Уговор у случају да Извођач касни са 

извођењем радова дуже од 10 (десет) дана без оправданог разлога или из неоправданих 

разлога прекине са извођењем радова. 
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 Наручилац може једнострано раскинути Уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 

предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно 

изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

 Уговор се раскида у форми закључења Уговора о раскиду Уговора о извођењу радова 

који садржи основ за раскид Уговора. Уколико се ради о једностраном раскиду уговора 

Наручилац је у обавези да сачињени Уговор о раскиду достави Извођачу радова. 

 

Остале одредбе 

 

Члан 18. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   Понуда Извођача бр. ______ од __.___.2017. године. 

-  Спецификација радова и структура цена од ___.___2017. године. 

 

 

Члан 19. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност привредног суда у Сремској Митровици. 

 

Члан 20. 

 Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

Члан 21. 

 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3 (три) за сваку уговорну 

страну. 
 

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                               ЗА НАРУЧИОЦА 

                                                                                                                                                                                                                                 

_____________________                                                  __________________   

                                                                                                                      Саша Бугаџија 
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Сачињен дана __________2017. године, када је Понуђач обишао  локацију и извршио увид у 

постојеће стање инфрастуктуре на Регионалној депонији „Срем-Мачва“ у Сремској Митровици,  

улица Јарачки пут бб. 

 

ИЗМЕЂУ: 

Овлашћеног лица Понуђача ____________________________________________(назив и адреса 

Понуђача), ____________________________________(име и презиме овлашћеног лица Понуђача), 

ЈМБГ:_____________________ и 

 

 

Овлашћеног лица  Наручиоца Градска управа за инфраструктуру и имовину Града Сремска 

Митровица,________________________________(име и презиме овлашћеног лица Наручиоца). 

 

 

У____________________ 

Дана:_________________                                                                             ПОНУЂАЧ 

       М.П. _________________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                                                                                      НАРУЧИЛАЦ  

       М.П._________________________ 

       (потпис овлашћеног лица)    

15. ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

НАРУЧИОЦА 

 


