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JKP "STARI GRAD" ŠABAC 

 
 Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik RS" br. 124/2012, 14/2015 i 

68/2015), čl.2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih 

nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik  RS" br.29/2013 i 104/2013), Odluke o 

pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj  6442 od 29.08.2019.god. i Rešenja o 

obrazovanju komisije za javnu nabavku br.6443 od 29.08.2019.god., naručilac je pripremio: 

 

KONKURSNU DOKUMENTACIJU 

u postupku javne nabavke male vrednosti za mešovitu javnu nabavku –  

izrada nn mreže za napajanje potrošača na lokaciji Vašarište 

 

JN br.15/2019 

 
 Konkursna dokumentacija sadrži:  

 

Poglavlje Naziv poglavlja Strana 

(br.str.) 

I Opšti podaci o javnoj nabavci  3 

II Podaci o predmetu javne nabavke  3 

III Tehnička specifikacija 4-5 

IV Tehnička dokumentacija i planovi 6 

V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. 

Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih 

uslova  

7-8 

VI Obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz čl.75. Zakona u 

postupku javne nabavke male vrednosti 

9 

VII Obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz čl.75. Zakona u 

postupku javne nabavke male vrednosti (za podizvođača) 

10 

VIII Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu  11-17 

IX Obrazac ponude  18-23 

X Obrazac strukture cena 24-25 

XI Model ugovora  26-30 

XII Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi  31 

XIII Obrazac troškova pripreme ponude  32 

 
Ukupan broj strana konkursne dokumentacije:32 
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 I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI  

 
1. Podaci o naručiocu  

Naručilac; JKP "Stari grad" Šabac 

Adresa: Zeke Buljubaše bb (adresa za dostavu ponuda:Hajduk Veljkova br.1), Šabac 

Internet stranica: www.jkpstarigrad.rs 

 

2. Vrsta postupka javne nabavke  

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i 

podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke. 

 

3. Predmet javne nabavke  

Predmet javne nabavke br.15/2019 je nabavka dobara i radova – izrada nn mreže za napajanje potrošača 

na lokaciji Vašarište 

 

4. Cilj postupka  

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.  

 

5. Kontakt lice 

Sanja Marković Iskić,  e-mail adresa:sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs 

 

 

 

 

 

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 

 

 
1. Predmet javne nabavke  

Predmet javne nabavke br.15/2019 su dobra i radovi  – izrada nn mreže za napajanje potrošača na 

lokaciji Vašarište 

  

ОRN:45311000 – radovi na postavljanju električnih instalacija i elektro-montažerski radovi  
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III Tehnička specifikacija  

 

Red.broj Naziv proizvoda 
Jed. 

мere 
Količ 

1 
Isporuka materijala i montaža  SKS 

konzole za stub  N-9/200. 
kom 29 

2 
Isporuka materijala i montaža  SKS 

konzole za stub  U-9/1000. 
kom 6 

3 

Isporuka materijala i montaža  konzole za 

noseće prihvatanje NN SKS stub  U-

12/1000. 

kom 1 

4 

Isporuka i montaža aluminijumske 

konzole za NN SKS sa nosećom 

stezaljkom. 

kom 25 

5 

Isporuka i montaža aluminijumske 

konzole za NN SKS sa zateznom 

stezaljkom. 

kom 8 

6 
Isporuka i montaža ugaono-zatezne 

stezaljke za NN SKS. 
kom 6 

7 

Isporuka materijala i montaža NN SKS 

provodnika X00/O-A 

3x70+54,6+2x16mm2 . 

m 1400 

8 
Isporuka materijala i montaža NN 

nosećeg stuba 9/250. 
kom 29 

9 

Isporuka materijala i montaža okruglog 

betonskog stuba 9/1000 komplet sa 

temeljem. 

kom 7 

10 
Isporuka materijala i montaža  bakarnog 

užeta za radnu nulu.  
kom 1 
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11 

Iskop kanala preseka 0.8x0.4m za 

polaganje  NN kabla  sa zatrpavanjm i 

obele\avanjem kablovskim oznakama i 

odvozom vi[ka zemlje na lokaciju koju 

odredi naru;ilac. 

m 300 

12 

Isporuka i polaganje kabla tipa PPOO A 

4x150 mm2 u duzini od  400 m sa 

pripadajucim veznim materijalom na 

povezivanju SKS i  navedenog kabla . 

kpl 1 
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IV TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI 

 
Ne postoji tehnička dokumentacija i planovi. 
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V USLOVI ZA UČEŠĆE  U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76.  

ZAKONA  I  UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA 

 
 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL.75. I 76. ZAKONA  

 

 

 1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne 

uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl.75. i 76. Zakona, i to:  

 

 1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar  

     ( čl.75. st.1. tač.1) Zakona); 

 2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član 

organizovane  kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv 

životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) 

Zakona);  

 3)  da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima 

Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4)  

Zakona); 

 

Naručilac je dužan da od ponuđača zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izričito navedu da 

su poštovali obaveze koje proizilaze iz iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima 

rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme 

podnošenja ponude (čl.75. st.2. Zakona).  

 

  

           1.3 Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, 

podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4)  Zakona i uslov iz 

člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača. 

 

           1.4. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni 

obavezne uslove iz člana  75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.  

 Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, dužan je da ispuni onaj ponuđač iz grupe ponuđača 

kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. 

 

 

 

 

 

       UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA 

 
 Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl.77. 

st.4. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac izjave ponuđača u poglavlju VI), kojom 

pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u 

postupku javne nabavke iz čl.75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, osim uslova 

iz čl.75. stav 1. Tačka 5) koji ovom konkursnom dokumentacijom nije ni predviđen. 
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 Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. 

Ukoliko izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, 

potrebno je da u ponudu dostavi i ovlašćenje za potpisivanje. 

 Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica 

svakog od ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. 

 Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu 

podizvođača (Obrazac izjave podizvođača u poglavlju VII), potpisanu od strane ovlašćenog lica 

podizvođača i overenu pečatom.  

 Prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna. 

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje 

dostavljanjem sledećih dokaza: 

 

           

Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu 

izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original  ili overenu kopiju 

svih ili pojedinih dokaza. Naručilac dokaze može tražiti i od ostalih ponuđača. Ako ponuđač u 

ostavljenom, primerenom roku koji ne moće biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili 

overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.  

 

Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih 

organa. 

 

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa 

ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja 

ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.   
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VI OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjAVANjU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA  U 

POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 

 
U skladu sa članom 77. stav 4 Zakona, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom 

odgovornošću, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću 

 

IZJAVU 

 

Ponuđač                                                                                                  iz                                               , 

Adresa:                                                                                   , Matični broj:                                        , 

PIB:                                             Ovlašćeno lice:                                                                               , 

Broj računa:                                                                         Telefon/faks:                                            , 

Osoba za kontakt:                                                                       E-mail:                                                  , 

Ispunjava sve uslove iz čl.75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za JN 

15/2019 – izrada nn mreže za napajanje potrošača na lokaciji Vašarište i to: 

 

1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar ( čl.75. st.1. tač.1) 

Zakona); 

2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane  

kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, 

krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);   

3)  da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike 

Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) 

4) da je poštovao obaveze koje proizilaze iz iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i 

uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u 

vreme podnošenja ponude (čl.75. st.2. Zakona).  

 

 

Napomena: U slučaju zajedničke ponude, svaki ponuđač učesnik u zajedničkoj ponudi mora 

ispunjavati uslove pod rednim brojevima 1, 2, 3 i 4   

 

  Datum:     Potpis ovlašćenog lica ponuđača 

                                             m.p.            

 

Napomene: 

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potisana od strane ovlašćenog lica 

svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom (obrazac izjave fotokopirati u dovoljnom broju 

primeraka i popuniti za svakog člana grupe ponuđača (kao i za nosioca posla grupe ponuđača). 
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VII OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjAVANjU USLOVA IZ ČLANA 75.  ZAKONA  

U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI (za podizvođača) 

 
U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom 

odgovornošću, kao zastupnik podizvođača dajem sledeću 

 

IZJAVU 

 

Podizvođač                                                                                                 iz                                               

______________, 

Adresa:                                                                                   , Matični broj:                                        , 

PIB:                                             Ovlašćeno lice:                                                                               , 

Broj računa:                                                                         Telefon/faks:                                            , 

Osoba za kontakt:                                                                       E-mail:                                                  , 

 

1)   je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 

2) on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane 

kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, 

krivično delo primalja ili davanja mita, krivično delo prevare; 

3)  da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike 

Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) 

 

 

 

 

 
                     Datum:                Potpis ovlašćenog lica podizvođača 

                                             m.p.                    

 
 

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog 

lica podizvođača i overena pečatom. 
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VIII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU 
           

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLjENA  
Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.  

 

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINjENA 
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način  

da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.  

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.  

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi 

ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. 

Ponudu dostaviti na adresu: JKP "Stari grad" Šabac, Zeke Buljubaše bb, (adresa za dostavu 

ponuda: ul.Hajduk Veljkova br.1), 15000 Šabac sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku dobara i 

radova – izrada nn mreže za napajanje potrošača na lokaciji Vašarište, JN br.15/2019 - "NE 

OTVARATI". Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 

06.09.2019 .god. do 10 časova. 

 

Ako poslednji  dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kada naručilac 

ne radi, rok ističe prvog narednog radnog dana (npr. ukoliko poslednji dan roka za podnošenje ponuda 

pada u subotu, kada naručilac ne radi, rok u toj situaciji ističe prvog narednog radnog dana, odnosno u 

ponedeljak, ukoliko ponedeljak nije neradan dan - npr. državni praznik).  

 

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti 

vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda 

dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. Ponuda koju naručilac 

nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do 

kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom  i neotvorena će biti vraćena ponuđaču. 

 

Ponuda mora da sadrži: 

- čitko popunjen, overen i potpisan OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjAVANjU USLOVA IZ 

ČLANA 75.  ZAKONA  U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI (za ponuđača) 

- čitko popunjen, overen i potpisan OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjAVANjU USLOVA IZ 

ČLANA 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI (za podizvođača 

ako ga ima) 

- čitko popunjen, overen i potpisan OBRAZAC PONUDE 

 - čitko popunjen, overen i potpisan OBRAZAC STRUKTURE CENA 

 - Model ugovora – ponuđač mora popuniti, parafirati i overiti pečatom 

svaku stranu, potpisati i overiti pečatom poslednju stranu, čime potvrđuje 

da prihvata elemente modela ugovora 

 -  čitko popunjen, overen i potpisan OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI 

 -  čitko popunjen, overen i potpisan OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE 

  

Prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna. 

 

3. PONUDA SA VARIJANTAMA  

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno. 
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4. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE 
 

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji 

je određen za podnošenje ponude.  

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno 

dostavlja.  

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu naručioca JKP „Stari grad“ Šabac, Hajduk 

Veljkova br.1, 15000 Šabac, sa naznakom:  

 

 „Izmena ponude za javnu nabavku dobara i radova JN br.15/2019 – izrada nn mreže za napajanje 

potrošača na lokaciji Vašarište - „NE OTVARATI" ili 

„Dopuna ponude za javnu nabavku dobara JN br.15/2019 – izrada nn mreže za napajanje potrošača na 

lokaciji Vašarište - „NE OTVARATI" ili 

„Opoziv ponude za javnu nabavku dobara i radova JN br.15/2019 – izrada nn mreže za napajanje 

potrošača na lokaciji Vašarište - „NE OTVARATI" ili 

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobara i radova JN br.15/2019 – izrada nn mreže za 

napajanje potrošača na lokaciji Vašarište - „NE OTVARATI". 

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa 

ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih 

učesnika u zajedničkoj ponudi.  

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu. 

  

5. UČESTVOVANjE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ  

 

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.  

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili 

kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. 

U Obrascu ponude (poglavlje IX), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi 

ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem. 

 

6. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM 

 

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje VIII) 

navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti 

podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko 

podizvođača. 

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke 

poveriti podizvođaču.  

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa 

podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.  

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju 

VII konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 

izjave iz poglavlja VII). 

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno 

izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.  
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Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja 

ispunjenosti traženih uslova. 

 

7. ZAJEDNIČKA PONUDA 

 
Ponudu može podneti grupa ponuđača. 

 

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se 

ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži: 

 

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati 

grupu ponuđača pred naručiocem i 

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora. 

 

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju VI 

konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac izjave 

iz poglavlja VI ). 

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu. 

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u 

ime zadrugara. 

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj 

nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom. 

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i 

ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari. 

 

8. NAČIN I USLOVI PLAĆANjA, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI  

PRIHVATLjIVOST PONUDE 

 

8.1. Način, rok i uslovi plaćanja 
Rok plaćanja je 15 dana računajući od dana dostavljanja okončane situacije, overene od strane 

nadzornog organa.  

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača na osnovu dostavljanja okončane situacije, overene 

od strane nadzornog organa.  

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.  

8. 2. Zahtev u pogledu roka važenja ponude 

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju da ponuđač 

neprecizno odredi rok važenja ponude (npr. oko, okvirno, od-do i sl.) ista će se smatrati 

neprihvatljivom. 

8.3. Mesto izvršenja radova 

Fco Vašarište , Savska bb  

8.4.  Zahtev u pogledu izvršenja ugovorenih obaveza 

Ugovorne obaveze izvršiće se najkasnije u roku 7 dana računajući od datuma potpisivanja ugovora.  

8.5 Garantni rok za kvalitet izvedenih radova i ugrađenog materijala  

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova i ugrađenog materijala iznosi minimum 12 meseci, računajući 

od dana primopredaje ispravne okončane situacije za izvedene radove.  

8.6. Rok za pristupanje otklanjanju grešaka u garatnom roku 
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Rok za pristupanje otklanjanju grešaka u garatnom roku iznosi 24 časa od dana pisanog poziva 

naručioca 

9. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U 

PONUDI 
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima 

koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir 

cena bez poreza na dodatu vrednost. 

Cena je fiksna i ne može se menjati. 

U cenu su uračunari svi troškovi koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke 

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. 

Zakona.  

Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno 

iskaže u dinarima. 

 

10. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA 

OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA 

Prilikom potpisivanja ugovora ponuđač će dostaviti BLANKO MENICU za dobro izvršenje posla, 

propisno potpisanu i overenu, sa meničnim ovašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti 

Ugovora bez PDV. 

 Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da Isporučilac ne izvršava 

ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom. 

 Menica za dobro izvršenje posla biće na pisani zahtev vraćena Isporučiocu u roku od 30 dana 

nakon izvršenja svih ugovorenih obaveza.  

Uz odgovarajajuću menicu Isporučilac je dužan da dosatavi i sledeća dokumenta: 

• propisno sačinjeno, potpisano i overeno ovlašćenje Naraučiocu za popunjavanje i podošenje 

odgovarajuće menice nadležnoj banci u cilju naplate (menično ovlašćenje), 

• fotokopiju Kartona deponovanih potpisa, 

• fotokopiju OP obrasca (obrazca sa navođenjem lica ovašćenih za zastupanje ponuđača) i 

• fotokopiju zahteva za registraciju menica overenu od strane poslovne banke. 

 

11. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI 

SLUŽBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU 

BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI 

ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLjAVANjU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU 

VEZANI ZA IZVRŠENjE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede.  

Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu 

energetike, razvoja i zaštite životne sredine.  

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i 

socijalne politike.  

 

12. ZAŠTITA POVERLjIVIH PODATAKA U PONUDI  

Naručilac će čuvati kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve 

ponuđač označio u ponudi. Naručilac će kao poverljive tretirati podatke u ponudi koji su sadržani u 

dokumentima koji su označeni kao takvi, odnosno koji u gornjem desnom uglu sadrže oznaku 

„POVERLjIVO“, kao i ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica poniđača. 

Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na pomenuti način. 
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Naručilac će odbiti davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u 

ponudi. 

Neće se smatrati poverljivim podaci o ceni i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu 

kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rangiranje ponude. 

Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude, do isteka roka 

predviđenog za otvaranje ponuda. 

 

13.DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA U VEZI SA PRIPREMANjEM 

PONUDE 
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte na e-

mail:sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs ili faksom na broj 015/334-620, tražiti od naručioca dodatne 

informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na 

eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 dana pre isteka 

roka za podnošenje ponude.  

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri ) dana od dana prijema zahteva za dodatnim 

informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije i ukazivanjem na eventualno uočene 

nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, odgovor dostaviti u pisanom obliku i 

istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici ako je ima.  

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom "Zahtev za dodatnim informacijama ili 

pojašnjenjima  konkursne dokumentacije, JN br.15/2019". 

Preporuka zainteresovanim licima je da elektronska pošta  bude poslata u toku radnog  vremena 

Naručioca, radnim danom  (ponedeljak –petak) u periodu  od 07:00 do 15:00 časova. 

Elektronska pošta  (kao i pošta otposlata putem faksa) koja bude primljena posle isteka radnog  vremena 

tj. posle 15:00 časova, smatraće se da je primljena sledećeg  radnog dana, u 07:00 časova. 

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za 

podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju 

roka  za podnošenje ponuda.  

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje 

konkursnu dokumentaciju.  

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.  

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.    

 

14. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA 

NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE  

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje. 

 

15. DODATNA OBJAŠNjENjA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANjA PONUDA I 

KONTROLA KOD PONUĐAČA  
Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od 

ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a 

može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača (član 93. Zakona).  

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod 

ponuđača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da 

omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača. 

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom 

razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.  

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.  
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Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao 

neprihvatljivu.  

 

16. PRAVO NARUČIOCA DA OBUSTAVI POSTUPAK 

Naručilac donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke u skladu sa čl.109. st.1. Zakona o javnim 

nabavkama. 

Naručilac može da obustavi postupak shodno čl.109. st.2. Zakona o javnim nabavkama. 

 

17. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA 

NA OSNOVU KOJIH SE DODELjUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU 

PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA  
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma “najniža ponuđena cena“.  

 

 

18. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI  

DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA  

ISTOM PONUĐENOM CENOM 
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu biće izabrana ona ponuda koja ima kraći rok 

izvršenja ugovornih obaveza. 

 

19. KORIŠĆENJE PATENATA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA 

INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA  

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine 

trećih lica snosi ponuđač. 

 

20.NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA 
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice koji ima interes 

za dodelu ugovora, u ovom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog 

postupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: podnosilac 

zahteva). 

 

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. 

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail 

sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs, faksom na broj 015/334-620 ili preporučenom pošiljkom sa 

povratnicom, radnim danima (subota i nedelja su neradni dani), u toku radnog vremena, a najkasnije do 

kraja radnog vremena, tačnije do 15h. Ukoliko se Zahtev za zaštitu prava podnese nakon isteka radnog 

vremena, smatraće se da je stigao, odnosno da je zaprimljen narednog dana. 

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje 

naručioca, osim ako Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije određeno. 

 

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili 

konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca tri dana pre 

isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u 

skladu sa članom 63. stav 2. ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a 

naručilac iste nije otklonio. 

 



Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.15/2019 

                                                                        17/32 

 

 

 

 

 

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za 

podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz stava 4. ovog odeljka (rok iz stava 3. člana 149. ZJN), 

smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. 

 

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za 

zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki. 

 

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke 

ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za 

podnošenje zahteva iz stava 4. i 5. ovog odeljka (rokovi iz stava 3. i 4. člana 149. ZJN), a podnosilac 

zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. 

 

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog 

podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac 

zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.  

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na 

svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava, koje 

sadrži podatke iz Priloga 3LJ uz ZJN. 

 

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu 

od 60.000 dinara. 

 

Broj računa: (broj- 840-30678845-06),  

Poziv na broj: (broj ili oznaka javne nabavke), 

Svrha plaćanja: ZZP, Naziv naručioca, broj ili oznaka javne nabavke 

Korisnik: Budžet Republike Srbije. 

 

Postupak zaštite prava u postupcima javnih nabavki propisan je čl. 138. do 167. ZJN. 

 

21. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLjUČEN 
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od 

dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.  

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za 

podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa čl.112. st.2. tač. 5)Zakona 

 

22. IZMENE TOKOM TRAJANJA UGOVORA 

Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke 

povećati obim predmeta nabavke, s tim da vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od 

ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, a sve u skladu sa članom 115. Zakona  
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IX OBRAZAC PONUDE 

 
Ponuda br.____________(broj) od ___________(datum) za javnu nabavku dobara i radova  – izrada 

nn mreže za napajanje potrošača na lokaciji Vašarište, JN br.15/2019  
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU 
Naziv ponuđača:  

Adresa ponuđača:  

Matični broj ponuđača:  

Poreski indentifikacioni broj ponuđača(PIB):  

Ime osobe za kontakt:  

Elektornska adresa ponuđača (e-mail):   

Telefon:  

Telefaks:  

Broj računa ponuđača i naziv banke:  

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:  

 

2)PONUDU PODNOSI 

 

A) SAMOSTALNO 

 

B) SA PODIZVOĐAČEM 

 

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU 
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Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda 

podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu 

podnosi grupa ponuđača 
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3)PODACI O PODIZVOĐAČU 
 

1) 

 

Naziv podizvođača: 
 

  

Adresa: 
 

  

Matični broj: 
 

  

Poreski indetifikacioni broj: 
 

  

Ime osobe za kontakt: 
 

  

Procenat ukupne vrednosti nabavke 

koji će izvršiti podizvođač: 

 

  

Deo predmeta nabavke koji će 

izvršiti podizvođač: 

 

 

2) 

 

Naziv podizvođača: 
 

  
Adresa: 

 

  
Matični broj: 

 

  
Poreski indetifikacioni broj: 

 

  
Ime osobe za kontakt: 

 

  
Procenat ukupne vrednosti nabavke 

koji će izvršiti podizvođač: 

 

  
Deo predmeta nabavke koji će 

izvršiti podizvođač: 

 

 

Napomena: 

 

Tabelu “Podaci o podizvođaču” popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponude sa 

podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se 

navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se ponudi i dostavi za svakog podizvođača. 
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4)PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI 
 

1) 

 

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: 
 

  

Adresa: 
 

  

Matični broj: 
 

  

Poreski indetifikacioni broj: 
 

  

Ime osobe za kontakt: 
 

 

2) 

 

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: 
 

  
Adresa: 

 

  
Matični broj: 

 

  
Poreski indetifikacioni broj: 

 

  
Ime osobe za kontakt: 

 

 

3) 

 

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: 
 

  

Adresa: 
 

  

Matični broj: 
 

  

Poreski indetifikacioni broj: 
 

  

Ime osobe za kontakt: 
 

 

 

 

Napomena: 

 

Tabelu “Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi” popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose 

zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u 

tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se ponudi i dostavi 

za svakog ponuđača koji učestvoje u zajedničkoj ponudi. 
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5) OPIS PREDMETA NABAVKE: JN BR.15/2019 – nabavka dobara i radova – 

izrada nn mreže za napajanje potrošača na lokaciji Vašarište 
 

Ukupna cena bez PDV-a 

 

 

 

Ukupna cena sa PDV-om 

 

 

 

Rok i način plaćanja 

 

 

15 dana računajući od dana dostavljanja okončane 

situacije, overene od strane nadzornog organa 

 

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača na 

osnovu dostavljene  okončane situacije, overene od 

strane nadzornog organa 

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.  

 

 

Rok važenja ponude 

 

 

_____________    (minimum 60 dana) 

Rok isporuke (izvršenja ugovornih obaveza) __________( maksimalno 48 časova po pozivu 

predstavnika Naručioca) 

 

 

Rok izvršenja ugovornih obaveza 

 

 

_____________najkasnije u roku 7 dana 

računajući od datuma potpisivanja ugovora.  

 

 

Mesto izvršenja ugovornih obaveza 

 

 

fco Vašarište, Savska bb 

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova i 

ugrađenog materijala  

 

__________)minimum 12 meseci, računajući od 

dana primopredaje ispravne okončane situacije za 

izvedene radove) 

 

Rok za pristupanje otklanjanju grešaka u garatnom 

roku 

24 časa od dana pisanog poziva naručioca 

 

 

 

  Datum        Ponuđač 

         M.P. 

 ___________________                                _________________________________ 

 

 

Napomena: 

 

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci 

koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđač podnosi zajedničku ponudu, grupa ponuđača 
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može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača 

ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom 

overiti svaki obrazac ponude. 

Ukoliko je predmet nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svaku 

partiju posebno. 
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X OBRAZAC STRUKTURE CENA 

JN 15/2019 – izrada nn mreže za napajanje potrošača na lokaciji Vašarište 

Red.broj Naziv proizvoda 
Jed. 

мere 
Količ 

Jedinična             

cena  
UKUPNO               

1 
Isporuka materijala i montaža  SKS 

konzole za stub  N-9/200. 
kom 29    

2 
Isporuka materijala i montaža  SKS 

konzole za stub  U-9/1000. 
kom 6    

3 

Isporuka materijala i montaža  konzole za 

noseće prihvatanje NN SKS stub  U-

12/1000. 

kom 1    

4 

Isporuka i montaža aluminijumske 

konzole za NN SKS sa nosećom 

stezaljkom. 

kom 25    

5 

Isporuka i montaža aluminijumske 

konzole za NN SKS sa zateznom 

stezaljkom. 

kom 8    

6 
Isporuka i montaža ugaono-zatezne 

stezaljke za NN SKS. 
kom 6    

7 

Isporuka materijala i montaža NN SKS 

provodnika X00/O-A 

3x70+54,6+2x16mm2 . 

m 1400    

8 
Isporuka materijala i montaža NN 

nosećeg stuba 9/250. 
kom 29    

9 

Isporuka materijala i montaža okruglog 

betonskog stuba 9/1000 komplet sa 

temeljem. 

kom 7    

10 
Isporuka materijala i montaža  bakarnog 

užeta za radnu nulu.  
kom 1    
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11 

Iskop kanala preseka 0.8x0.4m za 

polaganje  NN kabla  sa zatrpavanjm i 

obele\avanjem kablovskim oznakama i 

odvozom vi[ka zemlje na lokaciju koju 

odredi naru;ilac. 

m 300    

12 

Isporuka i polaganje kabla tipa PPOO A 

4x150 mm2 u duzini od  400 m sa 

pripadajucim veznim materijalom na 

povezivanju SKS i  navedenog kabla . 

kpl 1    

      

 Ukupna vrednost 
bez PDV-a:  

 

                                                                                                               Ukupan PDV:______________ 

 

                                                                            Ukupna vrednost sa PDV-om:__________________ 

 

 
Uputstvo za popunjavanje: 

- U koloni 5 upisati jediničnu cenu bez PDV. 

- U koloni 6 upisati ukupnu cenu bez PDV-a (4x5)  

 

Napomena: Jedinična cena mora da sadrži sve osnovne elemente strukture cena, tako da ponuđena cena pokriva 

troškove koje ponuđač ima u realizaciji nabavke. 

 

Ostale napomene:    

- Kao prihvatljiva će se oceniti samo ponuda onog ponuđača koji upiše cene za sve stavke kako je predviđeno u 

tabeli. 

- U ponuđenu cenu ponuđač mora uključiti sve zavisne troškove. 

 

Broj obrasca strukture cena:    

 

Datum:                               godine 

 

                                                                                                                  Potpis ovlašćenog lica ponuđača 

 m.p. 

                                                                         

 

                                                                                                                    ___________________________ 
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XI MODEL UGOVORA 
 

Ponuđač mora da u celini popuni, overi i potpiše model ugovora i isti dostavi u ponudi 

 

Уговор о јавној набавци добара и радова 

Израда нн мреже за напајање потрошача на локацији Вашариште  

 
Закључен између: 

 

1. ЈКП „Стари град“ Шабац, Зеке Буљубаше бб, кога заступа директор Снежана Ђокић (у 

даљем тексту:Наручилац) 

Број рачуна:160-2276-38 

Матични број:07168667 

ПИБ:100187243 

 

и 

2.________________________________________________________________________(унети 

назив) 

________________________________________________________________________(унети 

адресу) 

Лице овлашћено за потписивање уговора _______________________________________________ 

(у даљем тексту: Извођач радова), 

Број рачуна:_____________________________ 

Матични број:_____________________ 

ПИБ:___________________ 

3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо): 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 

цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно подизвођачи)  

Основ уговора: 

JН број:15/2019 

Број и датум одлуке о додели уговора:    (број)   од   (датум) године (попуњава Наручилац) 

Понуда изабраног понуђача бр.    (број)  од (датум) године  (попуњава Наручилац) 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара и радова – израда нн мреже за напајање потрошача на 

локацији Вашариште, у свему према Техничкој спецификацији – Предмеру радова и Понуди 

извођача број _____________ од ___.___.____. године, којa се налазе у прилогу овог Уговора и 

чини његов саставни део.  

Уговорне стране констатују: 

 - да је Наручилац спровео поступак јавне набавке у поступку јавне набавке мале 

вредности за набавку добара и радова – израда нн мреже за напајање потрошача на локацији 

Вашариште, ЈН 15/2019, у складу са Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 

124/12, 14/15 и 68/15),  

- да је извођач доставио понуду број ______________ од __.__.____. године, која се налази 

у прилогу уговора и саставни је део овог Уговора, - да понуда извођача одговара техничким 

захтевима из конкурсне документације ЈКП „Стари град“ Шабац  

Члан 2.  

Укупна вредност добара и радова из члана 1. овог уговора износи ______________ динара 

(словима: ___________________________________) без ПДВ, односно _______________ динара 

(словима: _______________ ) са ПДВ.  

Обавезе које доспевају у 2020. години биће реализоване највише до износа средстава која 

ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.  

Наручилац је обавезан да плаћење по фактурама изврши на текући рачун извођача бр. 

________________________________, у року од 15 дана рачунајући од дана достављања 

окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа.  

Извођач је обавезан да изведену количину радова евидентира у својим грађевинским 

књигама. По окончању свих уговорених радова, извођач је обавезан да достави наручиоцу 

коначану ситуацију.  

Понуђач је обавезан да привремену и коначну ситуацију сачини на основу стварне 

количине изведених радова и фиксних појединачних цена из Предмера радова.  

Уговорена цена је фиксна и утврђена је на основу цене материјала, радне снаге, 

механизације и других елемената извођења радова, који су важили на тржишту на дан давања 

понуде.  

Члан 3. 

Обавезе наручиоца су:  

- да извођачу преда градилиште за несметано извођење радова,  

- да извођачу преда и техничку документацију за извођење радова,  

- да извођачу исплати уговорену цену у роковима утврђеним овим уговором.  

 

Члан 4. 

Обавезе извођача су: - да радове изводи стручно и квалитетно са пажњом доброг 

привредника, у свему према датој понуди,  

- да радове отпочне у уговорено време и да исте заврши у целости у уговореном року,  

- да изврши уградњу материјала према СРПС-у и другим важећим стандардима и 

прописима Републике Србије,  

- да именује одговорно лице које води градилиште – шефа градилишта, и да о томе 

писмено извести наручиоца,  
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- да уредно води прописане књиге /грађевински дневник, грађевинске књиге и сл./, у 

складу са важећим прописима,  

- да изврши обрачун радова на основу стварно изведених количина радова,  

- да организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, 

обезбеђење несметаног саобраћаја, заштита околине за све време трајања грађења,  

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталације и опреме, ЈКП Стари град“  

- да обезбеди градилиште, објекте и околину за време трајања радова и привременог 

прекида радова,  

- да за време извођења радова врши чување и обезбеђивање градилишта,  

- да обезбеди наручиоцу и надзорном органу приступ градилишту 24 часа дневно,  

- да по завршетку радова овлашћеном лицу наручиоца преда посао, путем писменог 

записника о примопредаји и са коначним обрачуном радова.  

 

Члан 5. 

Извођач се обавезује да радове оконча у року од најкасније 7 дана од датума потписивања 

уговора.  

Члан 6. 

Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора 

одговарати опису радова, и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет сноси 

извођач. Извођач је обавезан да на захтев наручиоца и стручног надзора, поднесе потребне 

атесте о квалитету материјала, а по потреби и да испита квалитет материјала код овлашћене 

организације за испитивање квалитета.  

Члан 7. 

Обрачун свих изведених радова извршиће по окончању свих уговорених радова, на 

основу стварне количине изведених радова и фиксних јединичних цена из Предмера радова.  

 

Члан 8. 

Наручилац има право да врши стручни надзор над радовима извођача и да на тај начин 

контролише количину и квалитет извршених радова и уграђеног материјала, као и ток радова и 

испостављене коначне ситуације извођача.  

По завршетку одређених позиција, фаза и врста радова налази стручне контроле /надзора/ 

наручиоца уписују се у грађевински дневник. Трошкове ове стручне контроле /надзора/ сноси 

наручилац.  

Члан 9. 

Извођач је дужан да поступи без одлагања по свим основаним примедбама и захтевима 

наручиоца датих на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу у зависности од 

конкретне ситуације изврши поправку или поново изведе радове, замени набављени или 

уграђени материјал или опрему. Трошкове који на овај начин настају падају на терет извођача. 

Основаним примедбама и захтевима наручиоца из претходног става сматрају се оне примедбе и 

захтеви које имају за циљ испуњење уговорених обавеза извођача.  

 

Члан 10. 

Уколико се утврди да поједини радови не одговарају потпуно уговореном квалитету, али 

да се и поред тога могу примити, наручилац има право за одговарајуће умањење уговорене цене, 

као и на накнаду штете.  

Члан 11. 
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Гарантни рок за квалитет изведених радова и уграђеног материјала износи ____ месеци, 

рачунајући од дана примопредаје исправне кончане ситуације за изведене радове.  

Извођач је дужан у току гарантног рока на први писмени позив наручиоца отклонити о 

свом трошку све мане које се односе на квалитет радова, као и оне које су настале због употребе 

материјала који не одговарају уговореној намени и квалитету.  

 

 

Члан 12. 

Уколико извођач не изврши уговорене радове у уговореном року, наручилац има право на 

једнострани раскид овог Уговора и накнаду штете по општим правилима облигационог права.      

 

Члан 13. 

Извођач се обавезује да за време извођења радова из овог уговора предузме све потребне 

мере у складу са прописима, ради обезбеђења градилишта и заштите од повреда запослених код 

наручиоца и трећих лица.  

У том смислу извођач у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите 

на раду о свом трошку, односно предузимање мера техничке заштите за врсту радова које су 

предмет уговора и надзор над спровођењем мера заштите на раду.  

Извођач је сагласан и неопозиво прихвата да сва евентуална штета која настане према 

трећим лицима и стварима, као и штета на објекту у изградњи буде надокнађена или отклоњена 

на терет извођача.  

Члан 14. 

Извођач је дужан да приликом закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 

меницу за добро извршење посла.  

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање у десном доњем углу на последњој линији, са клаузулом, «без протеста», 

«безусловна» и «платива на први позив», у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. У 

Наручилац може активирати меницу за добро извршење посла:  

• ако извођач радове не изведе стручно и квалитетно, према овереној пројектнотехничкој 

документацији, важећим техничким прописима, нормативима и обавезним стандардима, који 

важе за уговорену врсту радова, као и да уграђује материјал који не одговара прописаним 

стандардима, пројектним захтевима и са пратећим атестима;  

• ако извођач не спроведе мере техничке заштите на градилишту, ради обезбеђивања 

радова, опреме, запослених и трећих лица;  

• ако све јавне површине на којима изводи радове, извођач не доведе у првобитно стање, 

након завршетка радова  

• ако извођач на други начин повреди одредбе овог Уговора.  

 

Члан 15. 

Отклањању грешака, односно недостатака које утврди наручилац у гарантном року, 

извођач мора да приступи у року од 24 часа од дана писменог позива наручиоца, а да истие 

отклони у најкраћем могућем року. Уколико недостатке извођач не отклони у року из 

претходног става, наручилац може активирати бланко меницу за отклањање грешака у 

гарантном року.  

 

 



Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.15/2019 

                                                                        30/32 

 

 

 

 

 

Члан 16. 

По окончању свих радова од стране извођача извршиће се примопредаја радова путем 

писменог записника о примопредаји у коме се констатује да ли је извођач извршио своју обавезу 

у погледу обима, врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, и у погледу 

рокова за извођење радова.  

Записник потписују овлашћени представници наручиоца и извођача.  

 

Члан 16. 

По завршетку радова извођач је дужан да уклони преостали материјал и да очисти 

градилиште од отпадака које је направио, као и да место извођења радова доведе у првобитно 

стање у коме се налазио пре почетка радова.  

 

Члан 17. 

Овај уговор може бити измењен или допуњен из објективних разлога, сагласном вољом 

уговорних страна закључењем писменог анекса уговора, у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама.  

Члан 18. 

За све што није уговорено непосредно се примењују одредбе Закона о облигационим 

односима и Посебне узансе о грађењу.  

 

Члан 19. 

За случај спора уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.  

 

Члан 20. 

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих се код сваке уговорне стране налазе 

по 2 примерка.  

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

             За Наручиоца                         За извођача радова 

 _________________________    ___________________________ 

                директор                      директор 

           Снежана Ђокић, дипл.инг. 

 

 

Napomena: Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim 

ponuđačem. Naručilac može odbiti ponudu, ako ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi 

ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen. 
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XII OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI 
 

 

U skladu sa članom 26. Zakona ______________________________________(naziv ponuđača) 

daje: pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača dajem 

sledeću 

 

 

IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI 

 

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu broj 

__________                                od                         . 2019. godine, pripremljenu na osnovu poziva za 

dostavljanje ponuda u predmetu javne nabavke broj JN 15/2019 – izrada nn mreže za napajanje 

potrošača na lokaciji Vašarište, objavljenog dana 29.08.2019. godine na Portalu uprave za javne 

nabavke i internet stranici naručioca, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili 

zainteresovanim licima. 

 

 

                      Datum                              Potpis ovlašćenog lica ponuđača 

                                             m.p.                              

 

 
Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će 

odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu 

konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku 

javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u 

postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u 

postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu 

referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona. 

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog 

ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. 
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XIII OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE 
 

 

 

 U skaldu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač ______________________(navesti naziv 

ponuđača) dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova nastalih prilikom primene ponude broj 

_____________od ___________. 2019. godine u postupku javne nabavke broj JN 15/2019 – izrada nn 

mreže za napajanje potrošača na lokaciji Vašarište, kako sledi u tabeli: 

 

Redni 

broj 
VRSTA TROŠKOVA IZNOS 

1.   

2.   

3.   

4.   

UKUPNO dinara  

(navesti vrstu troškova koji su nastali prilikom pripremanja ponude) 

 

 

 Napomena: Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti 

od Naručioca naknadu troškova. 

 U slučaju obustave postupka javne nabavke iz razloga koji su na strani Naručioca, Naručilac će 

ponuđaču nadoknaditi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim 

specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač 

tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi. 

 Napomena: Ukoliko ponuđač kao sastavni deo ponude dostavi popunjen, potpisan od strane 

ovlašćenog lica ponuđača i pečatom overen Obrazac troškova pripreme ponude, smatraće se da je 

ponuđač dostavio Zahtev za naknadu troškova. 

 Napomena: Dostavljanje ovog obrasca nije obavezno 

 

 

 

 

 

 

                 Datum                     Potpis ovlašćenog lica ponuđača 

 

         ______________________  m.p.  ________________________________ 
 


