
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности радова ЈНМВ бр. 3/2017 1 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Трговиште 

Број: 40-275/2017 

Датум: 10.10.2017.год. 

Т р г о в и ш т е 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 

 

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА  
-Изградња стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 
2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 
и 2696 КО Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 

КО Ђерекарце - 
 

-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- 
 

ЈНМВ бр. 3/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октобар, 2017. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности радова ЈНМВ бр. 3/2017 2 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке ЈНМВ бр. 3/2017, број 40-272/2017 од 
10.10.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ бр. 
3/2017, 40-273од 10.10.2017. године, припремљена је:  

 
 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА  

-Изградња стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО 
Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и 

водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце - 
- 

 

-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- 
 

ЈНМВ бр. 3/2017 
 
 

 

Конкурсна документација садржи: 
 
            

  Поглавље    Назив поглавља   Стр.   
          

  I    Општи подаци о јавној набавци   3.   
            

      Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и      

  
II 

   опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења   
4. 

  
     гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке     

           

      радова, евентуалне додатне услуге и сл.      
          

  III    Техничка документација и планови   21.   
            

      Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и      

  IV    76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих   25.   

      услова      
          

  V    Критеријуми за доделу уговора   33.   
          

  VI    Обрасци који чине саставни део понуде   35.   
          

  VII    Модел уговора   52.   
          

  VIII    Упутство понуђачима како да сачине понуду   61.   
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 

 
Наручилац: Општина Трговиште  
Адреса: Краља Петра Првог Карађорђевића бр.4  
Интернет страница:www.trgoviste.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке ЈНМВ 3/2017 су радови – Изградња стубне 
трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са 
прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског 
напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце 

 

4. Опис предмета набавке, назив и шифра из општег речника набавке 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 3/2017 су радови – Изградња стубне 
трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са 
прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског 
напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце 

 

Шифра из општег речника набавки: 
45315600-4 - Радови на нисконапонским инсталацијама  

45232220-0 - Радови на изградњи подстаница 
45232221-7 – Трансформаторске подстанице 
 

5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

6. Партије 
Набавка није обликована у партије. 

 

7. Напомена уколико је у питању резервисана 
набавка Није резервисана набавка. 
 

8. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Данијела Тасић 
Е - mail адреса : javnenabavke@trgoviste.rs 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ РАДОВА,  

И СЛ. 
 

1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 

 

Изградња стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО 

Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и 

водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце 

2. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:  

 2.1. Називни напон примара: 10 kV 

 2.2. Тип трафостанице: Стубна 

 2.3. Место прикључка: ДВ 10 kV " Трговиште - Радовница " 

 2.4. Стуб: Армиранобетонски 

 2.5. Проводници: Aлч 35 мм
2
 

 2.6. Максимални погонски  
  напон за изолацију вода: 12 kV, изолатори типа ЗСИ 12 kV 

 2.7. Климатски услови: 
Средњи кераунички ниво 
оптерећења 

   од ветра и леда рачунати према 

   расположивим подацима са терена 

   
или од републичког хидромет. 
завода 

 2.8. Остали подаци: За све остале податке, који нису 

   

наведени овим пројектним 
задатком, 

   

користити важеће техничке прописе 
и 

   нормативе 

 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 
 
 
 
Темељ стуба СТС је бетонски. У темељ стуба треба да се поставе пластичне 
цеви Ф 40 mm за провлачење вода за заштитно уземљење стуба и кабла PP00 

1x50 mm
2
 за радно уземљење. Ове цеви треба да својим доњим крајем изађу из 

темеља у тло на дубину полагања кабла, али не мање од 0,5 м испод површине 
тла. 
 

Код избора локације за СТС треба водити рачуна да СТС буде: 
- постављена што ближе тежишту оптерећења,  
- удаљена најмање 3m од суседних објеката,   
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- приступачна ради монтаже и замене опреме.  
 

Уземљење.- У СТС се изводе посебни уземљивачи за заштитно и радно 
уземљење на најмањем међусобном растојању од 20 m. 

Радно уземљење изводи се у облику једнакокраког троугла, дужине 
страница 10 m, начињеног од поцинковане челичне траке 30х4mm са сондама 
побијеним у теменима троугла. Сонде су гвоздене поцинковане цеви пречника 
2.5'' и дужине 2m.  

Уземљивач заштитног уземљења се изводи помоћу две контуре са 
цевастим уземљивачима (сондама) у теменима спољашње контуре. На 
уземљивач заштитног уземљења се преко вода за уземљење везује: 
конструкција стуба, кућиште ЕТа, уземљење одводника пренапона, кућиште 
разводног ормана, као и сви остали метални делови који не припадају струјном 
колу.  

Пре пуштања СТС у рад морају се измерити отпори распростирања 
радног и заштитног уземљења и о томе издати уредан атест.  

За типичне вредности специфичне отпорности тла за наше крајеве 
минималне вредности дужине странице троугла bmin радног уземљења и 

странице квадрата amin заштитног уземљења су: 
 

 m) rr = Rr/m)  bmin (m) rz=Rz/m) amin(m)  

 50 0.1000  3.5 0.0800 -  

 60 0.0833  5.0 0.0667 4.0  

 70 0.0714  7.0 0.0570 5.5  

 80 0.0625  8.5 0.0500 7.0  

 90 0.0560  10.0 0.0444 9.0  

 100 0.0500  - 0.0400 10.0  

где је    специфична отпорност земље,  а  r вредност релативног отпора 

распростирања уземљивача уз услов да је Rr<5 и Rz<4.   
 
Опрема.- На СТС снаге 50 и 100 kVA се у складу са ТП-1в од високонапонске 
опреме уграђују само сабирнице, али то не искључује могућност уградње 
одводника пренапона и растављача са осигурачима.  

Сва опрема на ВН и НН страни је конструктивно решена да се може 
монтирати на било који стуб домаће производње дужине 9 до 12 m са 
минималном силом у врху од 630 daN. 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

 

За изградњу СТС 10/0,4kV - 100kVA на кат.парцели 2799/1 ЂЕРЕКАРЦЕ 
 
 

 

А. ДАЛЕКОВОД 10 kV 

 

Прикучак новопројектоване стубне трафостанице извршити са 
гвозденорешеткастог стуба број 49 који се налази у траси постојећег надземног 
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вода 10 kV ''Трговиште - Радовница'' надземним водом уже типа Алч 35/6 мм
2
.  

Овај стуб заменити новим армиранобетонским стубом типа 12/1000. 
Новопројектовану стубну трафостаницу изградити на кп бр 2799/1 у  

центру потрошње будућег стамбеног насеља. Трафостаница треба да садржи 
растављач са одводницима пренапона за вертикалну монтажу, како је приказано 
на слици. 
 

Б.  НИСКОНАПОНСКИ РАСПЛЕТ 

 
Монтирати орман са три извода и једним резервним за струје одигурача 

400А, са прекидачем КС 250А. 
 

C. ТРАФОСТАНИЦА  

 
Пројектант је изабрао армиранобетонски типски стуб за трафостаницу са 

одводницима пренапона, растављачем, VVC осигурачима од 16 А и трансфо-
рматором од 100 kVA. 
 

 

При извођењу радова поштовати све важеће техничке и СРПС прописе 
предвиђене за ову врсту радова. 

 
У случају измене или допуне пројекта затражити писмену сагласност 

пројектанта. 
 
 
 
 

 

 

 ЗАШТИТA  НА РАДУ 
 
 
 
 

 
 У смислу чл. 7 Закона о безбедности и здрављу на раду (сл.гласник рс бр. 101/05) и 

представља саставни део пројекта.  
Прилог садржи све опасности по живот и штетност по здравље радника и грађана које 

могу да се појаве при изградњи и коришћењу објекта стубне трафостанице 10/0,4 kV као и мере 
које су предузете у току израде техничке документације да се ове опасности отклоне, а 
штетности отклоне или сведу у дозвољене границе.  

Заштиту на раду као и спровођење свих мера заштите на раду дужни су да остварују 
извођач радова при изградњи овог електроенергетског објекта као и Електродистрибуција при 
даљем коришћењу и експлоатацији овог вода у складу са важећим техничким нормативима и 
прописима наведеним у списку прописа. 
 

 
 
 Да су радници који раде на одржавању, изградњи енергетског објекта, 

ревизији, ремонту, реконструкцијама, мерењима, манипулацијама,и сл. 
одговарајућих квалификација и психофизичких способности. 

 Да енергетски објекти садрже уредну и сређену техничку документацију, а изграђен 
објекат да има сређену документацију изведеног стања. 

 Да постоји добра организација рада и јасна документација за рад 
 Обученост особља за рад безопасним методама 
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 Примену прописаних личних средстава заштите на раду и заштитне опреме. 

 
Јавна безбедност изван ограде енергетског објекта постигнута је ограђивањем објеката 

оградом одговарајуће висине према прописима наведеним под тачком 7, а за водове под 
тачакама, 6, 9 и 10 у списку прописа. Такође у члановима од бр. 1 до 121 Правилника о општим 
мерама заштите на раду од опасног дејства ел. струје дефинисани су услови и они су односе на: 
 
 

1 Опште одредбе Класификацију опасности од ел.струје и подела енерге тског објекта 

(ТС или вод)  
2
 на зоне опасности (три зоне) 

 
 

3 Техничке заштитне мере  
 

4 Електрична постројења (ТС и водови)  

 

5 Радне просторије и градилишта  

 

6 Преносни алат, преносне светиљке и заштитне трансфо рматоре  

 

7 Испитивање, надзор и контролу  

 
Пројектантни, извођачи радова, корисници објеката и средстава рада се морају 

придржавати ових услова. 

 

 
-Случајни додир делова под напоном 

 
Заштита од случајног додира делова постројења који се налазе под опасним напоном 
предвиђена је применом: 
 

 Затвореног развода ниског напона 
 Заштитних кућишта и лимених поклопаца 
 Изоловане опреме и каблова 
 Одговарајућих растојања постављања опреме (већих од прописаних минималних 

растојања) од делова под напоном, за све напонске нивое 
 Одговарајућих висина вешања опреме 

 
Општим мерама заштите на раду обезбеђена је заштита којом се онемогућава додир радника са 
деловима који су стално под опасним напоном, применом минималне потребна опреме за 
заштиту на раду, специфициране у делу опште намене и обавезе, овог поглавља. 

 
Сви предвиђени каблови су одговарајуће конструкције и снабдевени одговарајућом изолацијом и 
заштитним плаштом 
 
-Двоструки земљоспој у ТС 35/10 kV 
 
У ТС 35/10 kV "Трговиште" из које се може напајати електроенергетска мрежа обухваћена овим 
пројектом, постоји одговарајућа заштита којом се елиминише појава двоструких земљоспојева. 
 
-Изношење потенцијала из ТС 35/10 kV 
 
Нема опасности од изношења потенцијала из ТС 10/0.4kV које се напајају водовима 10kV из 
трафостанице 35/10kV под условом да су изведени и димензионисани сагласно одредбама 
прописа. 
 
-Превисоки (опасан) напон додира 
 
Опасност од превисоког (опасног) напона додира за све проводне делове у ТС 10/0,4kV , који 
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нису под напоном а у случају квара могу доћи под напон, отклоњена је системом уземљења 
односно изједначавањем потенцијала око ТС и прописаним вредностима отпорности уземљења 
уземљивача 10/0.4kV, према прописима и техничким препорукама. У постојећој мрежи опште 
потрошње задржава се постојеће стање и новим решењем потрошачи се не доводе у гори 
положај него што су били. 
 
-Превисоки напон корака 

 
На основу извршених мерења у оквиру Студије заштите од опасних напона у нисконапонској 
мрежи није потребно проверавати напон корака код уземљивача ТС 10/0.4 kV у кабловским или 
мешовитим мрежама. 
 
-Струја кратког споја 
 
Водови 10kV опремљени су постојећом одговарајућом заштитом од кратког споја. Опрема и 
конструкција у ТС 10/0,4kV израђени су тако да обезбеђују такву статичку и динамичку чврстоћу 
да издрже напрезања која се могу појавити услед ударне струје кратког споја. 

 

Заштита од струје кратког споја у нисконапонској мрежи решена је употребом одговарајућих и 
правилно одабраних осигурача са одговарајућим топљеним уметком постављеним у ТС 10/0,4 
kV, на почетку сваког струјног кола као и правилним димензионисањем одговарајуће опреме. 
 
-Преоптерећење 
 
Заштита од преоптерећења обухваћена је системом заштите од кратког споја. 
 
-Термичко напрезање проводника и каблова 

 
Опасност од термичког напрезања проводника и каблова је одклоњена правилним избором 
типизираних проводника и каблова у ЕДВ према струјном оптерећењу за одређену релацију 
узимајући у обзир услове полагања, међусобног растојања и начина полагања каблова, водећи 
рачуна о могућностима струјног оптерећења. 
 
-Механичко напрезање и оштећење проводника и каблова 

 
Опасност од механичког напрезања и оштећења каблова је отклоњена правилним избором типа 
каблова, трасе и начина полагања у зависности од терена и услова рада. 
 
-Недозвољени пад напона 
 
Недозвољени пад напона у мрежи 10kV није обрађен већ се решава правилним избором 
граница напајања у току експлоатације. 

 
Опасност од недозвољеног пада напона у нисконапонској мрежи отклоњена је правилним 
избором пресека проводника у зависности од оптерећења по изводу и правилним избором 
граница напајања у мрежи која има могућност двостраног напајања. 
 
-Промена смера обртног магнетног поља 

 
Опасност од промене смера обртног магнетног поља код постојећих потрошача решава се 
"фазовањем" кабловских жила (слагањем фаза нове и постојеће мреже инсталације), што је 
предвиђено у поглављу Предмер са предрачуном, приликом испитивања каблова. 
 

 
-Атмосферска пражњења 

 
Предвиђене су заштитне мере од атмосферског пражњења катодним одводницима пренапона 
10kV 
 

 
-Повратни напон 
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Опасност од повратног напона у мрежи високог и ниског напона се отклања постојећом 
техничком регулативом у ЕДВ, приликом избора и извођења граница напајања и постављања 
одговарајућих опоменских таблица за границе напајања. 
 
-Пренапони 
 
Опасност од пренапона у мрежи отклоњена је применом одводника пренапона. Свуда где 
постоји могућност повреде људи од експлозије одводника (ако се такви примењују), потребно је 
поставити заштитне мреже. 
 
-Утицај на ТТ водове 
 
Заштита ТТ водова од утицаја електроенергетских постројења и водова решена је по важећим 
прописима, о чему сведочи сагласност предузећа ПТТ саобраћаја. 
 
-Утицај воде, влаге и прашине 
 
Опасности од утицаја воде, влаге и прашине отклоњене су правилним избором типизиране и 
прихваћене опреме и прибора у ЕДВ. 
 
-Чистоћа ваздуха 
 
Елементи спољне електроенергетске мреже не изазивају аеро загађење. 
 
-Загађивање човекове животне средине 

 
Елементи спољне електроенергетске мреже не представљају непосредну опасност за 
загађивање човекове животне средине. 
 
 

 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ 
 
-Натписи са упозорењима, потребна опрема и средства 

 
Овом техничком документацијом предвиђено је у свим деловима постројења постављање видно 
означених натписа са упозорењима у погледу висине напона и других важних обавештења и 
упозорења, као и поступак (упутство) за пружање прве помоћи и "златна правила" за руковање. 

 
Техничком регулативом у ЕДВ предвиђена је за мобилне екипе потребна опрема и средства 
личне заштите која се при руковању и манипулацијама у постројењу морају употребљавати: 
 

 Гумене рукавице 
 Гумене чизме 
 Шлем 
 Изоловане уклопне ручке за високоучинске осигураче 
 Изоловане уклопне мотке 

 

 
-Обавеза извођача радова 

 
Обавеза извођача радова на изградњи овог објекта је да уради посебан елаборат о уређењу 
градилишта и раду на градилишту (члан 20. Закона о безбедности и здрављу на раду СР Србије, 
"Сл.гласник СР Србије" бр. 101/05). 

 
Извођач радова је дужан да се придржава Правилника општим мерама заштите на раду од 
опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама на 
градилиштима ("Сл. гласник СР Србије" бр. 21/89). 
 
-Обавеза предузезећа које ће одржавати овај објекат 
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Предузеће које ће одржавати овај објекат обавезно је да изврши обучавање радника из материје 
заштите на раду и упозна раднике са условима рада, опасностима и штетностима у вези са 
радом и обави проверу способности радника за самосталан и безбедан рад. 

 
Предузеће које ће одржавати овај објекат обавезно је да се придржава Правилника о општим 
мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима 
намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима ("Сл. гласник СР Србије" бр. 21/89). 
 
При извођењу радова или ремонту постројења, обавезно је постављање опоменских таблица у 
погледу: 

- Стања укључености   
- Забрана и других важних упозорења и обавештења.  

 

2. Изградња стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 

КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце 

и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце 

 
А. ELEKTROOPREMA VODA 10 kV 

 

r.b. naziv materijala j.mere količ. 
1 Armiranobetonski stub tipa ABU 12/1000 kom 1 
2 AB konzola BA ABK R 500 za stub 12/1000 kom 1 

 Dvostruki zatezni silikonski izolatorski lanac sa   

 nosačem zastavice, zastavicom i klinastom stezaljkom   

3 12kV za prihvatanje Alč 6:1-35mm2 
komp 6 

 

 Ravna konzola za gvozdeno rešetkasti stub za   
 montaţu odvodniika prenapona metal-oksid OPN 12kV   

4 10 kA kom 1 
5 Pocinkovana traka Fe/Zn za izradu uzemljenja stuba kg 30 
6 Ukrsni komad sa meñupločicom 60x60 kom 6 
7 Al stezaljka - UNIMAX - 25-150 kom 6 

 
B. GRAðEVINSKI I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI NA VODU 10 kV  

r.br. naziv materijala i radova j.mere kolic. 
1 Iskop temelja za AB stub LU-11 i 12/1600   

  m3 3,17 
2 Izrada betonske stope temelja, betonom MB-20 . U   

 temelj ugraditi i PVC cevi za prolaz Fe/Zn trake za   

 uzemljenje sa izradom cokle visine 0.15m iznad zemlje.   

 Pozicija obuhvata ručni transport betona do stubnog   

 mesta. 
m3 3,00   

3 Razastiranje viška iskopane zemlje sa planiranjem i   

 odvozom na deponiju odnosno mesto odreñeno od   

 strane nadzornog organa 
m3 1,00 

  

4 Iskop i zatrpavanje rova za uzemljenje stuba   

  m 20,00 
5 Obeleţavanje gradilišta – rova duţ trase kablovsk og   

 voda postavljanjem zaštitne ograde od UV stabilisanog   

 polietilena visoke gustine (HDPE) za odvajanje koridora   

 iskopa od sigurnosnog pojasa 
paus 1   

6 Obezbeñenje gradilišta – rova u smislu bezbednosti i   

 mera  zaštite  na  radu  postavljanjem  branika  sa   

 nogarama i potpora. paus 1 
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C. MONTAŢA ELEKROOPREME VODA 10 kV  

1 Ugradnja stuba 12/1600, sa upotrebom mehanizacije i   

 nivelisanja kom 2,00 
2 Razvlačenje, zatezanje i vezivanje Alč provodnika po   

 stubnom mestu. Pozicija obuhvata demontaţu,sa stari h   

 drvenoimpregniranih stubova na novo postavljene AB   

 stubove. 
kom 2,00   

3 Postavljanje zateznih izolatorski lanaca kom 6,00 
4 Postavljanje potpornih izolatora kom 6,00 
6 Postavljanje tablice upozorenja i rednih brojeva kom 1,00 
7 Ispitivanje uzemljenja betonskih stubova kom 1,00 
8 Demontaţa metalnorešetkastog stuba upotreba 

  

 
mehanizacije kamion nosivosti od 5t do 10t i povraćaj u komp 

 

 
magacin 

 
1,00 

 
A. ELEKTROOPREMA STS  

r.br. naziv materijala j.mer. kolic. 
1 AB specijalni stub LU- 12/1000 komp 1,00 
2 AB konzola BA ABK R 3x500 za stub LU-12/1000 kom 1,00 

3 Potporni silikonski izolator 12 kV tipa PSI ili   
 ekvivalentan kom 3,00 

4 Linijski rastavljač za vertikalnu montaţu R-VOP 12kV,   
 

komp 
 

 200A sa metal oksidnim (ZnO), odvodnicima  

 prenapona OPN 12kV, 10kA i ručnim pogonom  1,00 
5 Poluţni pogon za linijski rastavlja č R-VOP 12kV kom 1,00 
6 Konzola za kačenje rastavljača LRE6-S 12kV kom 1,00 
7 AB nosač rastavljača i katodnih odvodnika prenapona kom 1,00 
8 AB nosač transformatora kom 1,00 
9 AB nosač ormarića kom 1,00 

10 Kabl XHE48-A - 50/16 mm2 6/10 kV m 6,00 
11 PVC cevi za provodnik trafo-NN orman sa šelnama komp 1,00 
12 PVCcevi za provodnik NN orman-izvod sa šelnama komp 3,00 
13 Koncentrične Cu neizolovana papučice 70/16 kom 8,00 
14 Al-Cu papučica FACP 70/12 kom 12,00 
15 Al-Cu papucica FACP 16/8 kom 2,00 
16 Trofazni energetski uljni transformator snage 50kVA kom 1,00 
17 Postolje VN osigurača tipa VNO E1 (ELBI) kom 3,00 
18 Cevasti osigurači VVA 10 kV 10A kom 3,00 
19 Obujmica za vešanje SKS-a Fi-250-300 kom 3,00 
20 Gvozdeno pocinkovana traka Fe-Zn 25 x 4 kg 62,00 
21 Uzemljivač-sonda 2" L-2,0 met kompl. 7,00 
22 Obujmica za sondu Fi-60.3 met 7,00 
23 Ukrsni komad kom 6,00 
24 Kabal PP00 1x50mm/1kV m 30,00 
25 Zastitnik zemljovoda i kabla za rad.uzemlj. 40x40x1500 kom 2,00 
26 Niskonaponski razvodni orman izradjen od   

   

 aluminijumskog lima dimenzije 1000x1000x350 sa   

 sledećom ugrañenom opremom:   

 -NN prekidac KS-160A, 500V *Energoinvest* kom 1,00 
 -Visokouč.postolja NVP-250/1 sa osiguraci 63/250A kom 15,00 
 -grlo E27 zidno sa sijalicom 40W kom 1,00 
 -Prkiključnica šuko 10/16A 250V u OG izradi kom 1,00 
 -Topljivi osigurač EZ 25/6 i 16 A kompl. 2,00 
 -Cu sine (obojene) 40x5mm kompl.  
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 -Potporni izolatori za šine kompl.  

 -Odvodnik prenapona OPN 0.5kV 10kA kom 12,00 
 -Ostali materijal za izradu ormana paušalno 

  kompl. 1,00 

 Javna osvetljenje    

 Merno razvodni orman od poliestera dimezije    
 600x665x235 ili sličan njemu kom  1 
 -Trofazno brojilo sa DLMS protokolom 10-40A kom  1,00 
 -Fotorele ili uklopni sat kom  1,00 
 -Kontaktor -40A 220/50 kom  1,00 
 -Visokouč.postolja NVP-OO/I -125A sa osiguračima    

 40A  kom  3,00 
 -Ostali materijal za izradu ormana i izrada veze sa    

 GRO  pauš  1,00 

 
B. GRAð. I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI NA STS 10/0.4kV  

 
r.br. opis radova j.mer. kolic. 

1 Iskop temelja za AB specijalni stub. LU-12/1000 m3 2,88 
2 Izrada tampona d=10 cm od šljunka m3 0,14 

3 Izrada betonske stope temelja stuba betonom MB-15   
 sa izradom stope visine do 20 cm m3 2,88 

4 Razastiranje viška iskopane zemlje sa planiranjem m3 2,88 

5 Iskop i zatrpavanje rova 0,3x0,5m za zaštitno   
 uzemljenje AB stuba STS (prvi krug) m3 1,44 

6 Iskop i zatrpavanje rova 0,4x1,0m za zaštitno   

 uzemljenje AB stuba (drugi krug i veza sa stubom STS) m3 8,00 

7 Iskop i zatrpavanje rova 0.3x0.8 za izradu radnog   
 uzemljenja STS m3 13,20 

8 Nabijanje sonde Fe/Zn 2" L-2m kom 7,00 

 Rad kamiona nosivosti od 5t do 10t sa prikolicom za   
9 prevoz i podizanje stuba i trasformatora na STS n.č. 8,00 

10 Korpa visine do 14 za montaţu i povezivanje opr eme n.č. 8,00 

 
C. MONTAŢA OPREME I OSTALI RADOVI  

 
r.br. Opis radova j.mere komada 

1 Montaţa elektroopreme na izradi STS   

 Ispitivanje radnog i zaštitnog uzemljenja sa izdavanjem   

2 atesta paus. 1,00 

 
 

A. ELEKTROOPREMA NISKONAPONSKE MREŢE  

 
r.br.  naziv materijala j.mer. količ. 

1 AB noseći stub LN-9/250 kom 3 
2 AB specijalni stub LU-9/630 kom 4 

 Samonosivi kablovski snop X00/O-A   
3 3x35+50/8+2x16mm2/1kV m 210 
4 Obujmica za vesanje SKS-a Fi- 130-150 kom 3 
5 Obujmica za vesanje SKS-a Fi-200-250 kom 4 
6 Al - konzola za SKS kom 11 
7 Zatezna distributivna stezaljka 1 x 50-70 kom 8 
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8 Ugaono noseća stezaljka za SKS kom 3 
9 Al -Cu papučica FACP - 35/10-12 kom 9 

10 Al -Cu papučica FACP - 50/10-12 kom 3 

11 Al -Cu papučica FACP - 16/10 kom 6 

 
B. GRAðEVINSKI I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI NA NN MREŢI  

1 Iskop temelja za AB stub LN-9/250 m3 1,62 
2 Iskop temelja za AB stub LU-9/630 m3 4,86 
3 Izrada tampona d=10 cm od šljunka m3 0,32 

 Izrada betonske stope temelja stuba betonom MB-15   
4 sa izradom stope visine do 20 cm m3 4,86 
5 Razastiranje viška iskopane zemlje sa planiranjem m3 4,86 

 Upotreba motornog vozila nosivosti od 5t do 10t sa   
6 prikolicom za prevoz i podizanje stuba LN-9/250 i 9/630 n.č. 8,00 

 Upotreba motornog vozila sa hidrauličnom platformom   
7 visine do 14m za montaţu i povezivanje opreme n. č. 8,00 

 
C. MONTAŢA OPREME I OSTALI RADOVI  

r.br. Opis radova j.mere komada 
1 Montaţa elektroopreme na mreţi 0,4 kV  A 
2 Ispitivanje mreţe 0,4 kV sa puštanjem u rad. paus . 1,00 

 

 

2. РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Рок за отпочињање радова не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана 
захтева наручиоца, а по потписивању уговора.  

Рок извођења радова: Извођење радова мора бити завршенo најкасније за 30 
календарских дана од дана увођења извођача у посао што се констатује 
грађевинским дневником.  

5. Место извођења радова је  Општина Трговиште КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце, КП 
бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО 
Ђерекарце 

. 
 

3. ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ 

 

Гаранција за квалитет радова износи минимално 2 године од примопредаје 
радова између Извођача радова и Наручиоца радова, што ће се констатовати 
записником. За радове који утичу на стабилност и сигурност објекта или дела 
објекта минимум 10 година. Извођач радова предаје Наручиоцу радова сву 
документацију о гаранцијама за уграђен материја и опрему. Извођач радова је 
дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на објектима на 
којима су радови изведени, а који су настали због тога што се Извођач радова није 
придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног 
материјала.  

Као дан примопредаје сматра се дан потписивања записника о примопредаји 
који потписују овлашћени представници уговорних страна, након завршеног 
техничког прегледа и добијања употребне дозволе. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Потецијални понуђач може да изврши увид у пројектну документацију и то: 

 

1.Идејни пројекат за Изградња стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП 
бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО 
Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце 

 

Увид се може извршити на адреси Наручиоца, Краља Петра првог 
карађорђевића бр. 4 17525 Трговиште :  Габријела Николић  017-452-207 
или 062-253841, e-mail: javnenabavke@trgoviste.rs.  
Потенцијални Понуђач би требало да пре увида, дан раније о томе обавести лице 
за контакт Наручиоца.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:javnenabavke@trgoviste.rs.
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Графички прилог 1.  
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Графички прилог 2. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 

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

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на 
начин дефинисан у следећој табели, и то::  

 

 Ред.бр.     ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ   
       

     Да је регистрован код надлежног  

 
1. 

   органа, односно уписан у  
    одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.  

      

     тач. 1) ЗЈН);    
  

Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван  

2. за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у  
складу са прописима Републике 

3.  
Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл.  

75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);   

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 

4.
 средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).  

 

Да има важећу дозволу надлежног 

5. органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. 
тач. 5) Закона)  

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу 
VI ове конкурсне документације), 

којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 
75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2.  

ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Није потребна посебна дозвола 
за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке.



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности радова ЈНМВ бр. 3/2017 18 

 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

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

Ред.бр.  ДОДАТНИ УСЛОВИ   НАЧИН ДОКАЗИВАЊА  
       

1.  ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ   Извештај о бонитету за јавне  
     

набавке БОН – ЈН издат од стране 
 

      

     Агенције за привредне регистре  

     (доставити копију) за 2015. и 2016.  

     годину. Уколико БОН-ЈН не садржи  

 да  понуђач  у  два  обрачунска   податке за 2016. годину, понуђач  

периода (2015. и 2016. год), није   доставља Биланс стања и Биланс  

исказао губитак у пословању   успеха за 2016. годину ако је оверен  
 да је остварио промет у вредности   и достављен АПР-у ( потврда о  

од најмање 2.900.000,00 динара   достављеном билансу)  
     или интернет страница на којој су  

     тражени подаци јавно доступни  

     Докуметна се достављају у виду  

     неоверене копије  
  

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
 
 
 
 

 

 Да је понуђач у претходне две 
године (2015. и 2016. године) извео 
радове на изградњи најмање пет (5) 
електроенергетских објеката - 
трафостанице 20/0,4 kV 

 
 
 
 
 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 

Да поседује: 

 

 1 камион са хидрауличном 
дизалицом 1 ком.,

 камион кипер 1 ком.,
 ровокопач или 

комбинована машина 1 ком. 

 

Референтне листе – листе 
закључених и реализованих уговора 
у траженом периоду, документоване 
одговарајућим потписаним и 
овереним потврдама од стране 
референтног наручиоца. Саставни 
део конкурсне документације је 
Образац – референтна листа 
(Образац 7, поглавље VI) и Образац – 
потврда 
о референцама (Образац 8,  
поглавље VI). Уз потврду о 
референцама доставити и копију 
уговора. 
 

 доказ о власништву /закупу-
фотокопија књиговодствене 
картице основног средства 
или фотокопија пописне 
листе инвентара или 
фотокопија уговора о 
купопродаји, уговора о 
закупу или други доказ 
којим је могуће потврдити 
власништво/закуп (довољно 
је доставити један од напред 
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4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да има запослена или радно ангажована 
лица: 
 

 да има најмање 7 (седам) 
запослених од којих један 
мора бити дипломирани 
инжењер електротехнике,

 Планирани одговорни извођач 
радова који ће решењем бити 
именован за извођење радова у 
предметној јавној набавци мора да 
поседује личну лиценцу и то: - 
дипл. инж. електротехнике 450 или
451. 

 
наведених доказа за сваку 
позицију захтеване опреме)  

 За возила доставити  

фотокопију важеће 
саобраћајне дозволе (извод 
из читача саобраћајне 
дозволе) или доставити неки 
други правни акт – 
фотокопија уговора о закупу, 
лизингу или сл  

Докуметна се достављају у 
виду неоверене копије 
 

 достава фотокопије „МА“ 

образаца или Уверења које 

издаје филијала Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање


 Ако лица нису у сталном 
радном односу докази су: 
фотокопије уговора о 
пословној сарадњи или 
уговора о привременим и 
повременим пословима 
или неким другим правним 
актом.

 Копије личне лиценце (450 
или 451) издате од 
Инжењерске коморе Србије 
са потврдама о важности 
лиценце. Фотокопије 
потврде о важности лиценце 
оверити печатом имаоца 
лиценце и његовим 
потписом и доставити 
заједно са доказима о радном 
статусу (докази о радном 
статусу: за наведеног 
носиоца лиценце који је код 
понуђача запослен – 
фотокопија радне књижице и 
МА или другог одговарајућег 
обрасца, односно за носиоца 
лиценце који није запослен 
код понуђача: фотокопија 
уговора о обављању 
привремених и повремених 
послова чији је предмет ова 
јавна набавка) уз изјаву
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понуђача о одговорним 
извођачима, који ће 
решењем бити именовани за  

извођење радова у 
предметној јавној набавци и 
који ће бити расположив у 
периоду извршења уговора 
за предметну јавну набавку.  

Ако у уговору није наведена 
ова јавна набавка, 
приложити и Анекс уговора 
којим ће се Наручилац и  

одговорни извођач радова 
обавезати да ће наведено 
лице бити на располагању за 
време реализације  

конкретне јавне набавке.  
 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3 и 4 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 
ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл.
75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем докумената наведених у табеларном приказу додатних 
услова под начином доказивања; документа се достављају у виду копије

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у 
табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем 
ДОЗВОЛЕ, у виду неоверене копије – Није потребна посебна дозвола

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.  

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

 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
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наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.



 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.

 

o Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о 
испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености 
услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ:  
 Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из регистра надлежног привредног суда;




 Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно 
извод из одговарајућег регистра.




2. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ:  
 Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 
је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 
примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од



 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
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према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих. 

 
 Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).



 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.




3. Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова - Доказ:  
 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.



 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.


 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  

1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: Оверене копије 
или оригинал Извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН или 
оверене копије Биланса стања и Биланса успеха за тражени 
период;  

2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: Оригинал или 
оверене копије закључених и реализованих уговора;  

3) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: Оригинал или 
оверене копије пописних листа или уговора о закупу/лизингу 
или других докумената којима се може доказати 
власништво/закуп;  

4) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: Оригинал или 
оверена копија „МА“ образца или Уверења које издаје филијала 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 
оригинал или оверене копија уговора о пословној сарадњи/ 
привременим и повременим пословима; Оверене које тражених 
лиценци; 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став  

1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то: 
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 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у 
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је 
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. 
apr.gov.rs)

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ.  
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  
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. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

 

1. Критеријум за доделу уговора: 

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 
укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извршења радова. У случају истог понуђеног рока извршења, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на 
извршене радове.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 
те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1) Образац понуде (Образац 1);  
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 

2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);  
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75 ЗЈН, наведених овом конурсном докумeнтацијом, (Образац  
5);  

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом  
(Образац 6);  

7) Образац референтна листа закључених и реализованих уговора (Образац 7); 
8) Образац потврда о референцама(Образац 8); 
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(Образац 
1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова – 
Изградња стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО 
Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и 
водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017  
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 

Назив понуђача:  
 

 

Адреса понуђача:  
 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):  

 

Име особе за контакт:  
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  
 

 

Телефон:  
 

 

Телефакс:  
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора  
 

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:   

А) САМОСТАЛНО   

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ   

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ   

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач. 
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2)  

 

Назив подизвођача:  

 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора   

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити   

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:  
 

Назив подизвођача:  

 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора   

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити   

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:  

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ   

Назив учесника у заједничкој 
1) понуди:  
 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора   

Назив учесника у заједничкој 
2) понуди:  
 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора   

Назив учесника у заједничкој  

3) понуди:  
 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора   

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

Јавна набавка радова – Изградња стубне трансформаторске станице 
10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на 
КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 
2799/1 КО Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017 

 
А. ELEKTROOPREMA VODA 10 kV      

 

r.b. naziv materijala j.mere količ.  jed.cena iznos 
 

1 Armiranobetonski stub tipa ABU 12/1000 kom 1  
  

 

2 AB konzola BA ABK R 500 za stub 12/1000 kom 1  
  

 

 Dvostruki zatezni silikonski izolatorski lanac sa      
 

 nosačem zastavice, zastavicom i klinastom stezaljkom      
 

3 12kV za prihvatanje Alč 6:1-35mm2 
komp 6  

  

 

  
 

 Ravna konzola za gvozdeno rešetkasti stub za      
 

 montaţu odvodniika prenapona metal-oksid OPN 12kV      
 

4 10 kA kom 1  

  
 

5 Pocinkovana traka Fe/Zn za izradu uzemljenja stuba kg 30  
  

 

6 Ukrsni komad sa meñupločicom 60x60 kom 6  
  

 

7 Al stezaljka - UNIMAX - 25-150 kom 6  
  

 

   SVEGA  
 

 

 
C. GRAðEVINSKI I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI NA VODU 10 kV   

r.br. naziv materijala i radova j.mere kolic.  jed.cena iznos 
 

1 Iskop temelja za AB stub LU-11 i 12/1600      
 

  m3 3,17  

  
 

2 Izrada betonske stope temelja, betonom MB-20 . U      
 

 temelj ugraditi i PVC cevi za prolaz Fe/Zn trake za      
 

 uzemljenje sa izradom cokle visine 0.15m iznad zemlje.      
 

 Pozicija obuhvata ručni transport betona do stubnog      
 

 mesta. 
m3 3,00 

 

  

 

   
 

3 Razastiranje viška iskopane zemlje sa planiranjem i      
 

 odvozom na deponiju odnosno mesto odreñeno od      
 

 strane nadzornog organa 
m3 1,00  

  

 

   
 

4 Iskop i zatrpavanje rova za uzemljenje stuba      
 

  m 20,00  

  
 

5 Obeleţavanje gradilišta – rova duţ trase kablovsk og      
 

 voda postavljanjem zaštitne ograde od UV stabilisanog      
 

 polietilena visoke gustine (HDPE) za odvajanje koridora      
 

 iskopa od sigurnosnog pojasa 
paus 1 

 

  

 

   
 

6 Obezbeñenje gradilišta – rova u smislu bezbednosti i      
 

 mera  zaštite  na  radu  postavljanjem  branika  sa      
 

 nogarama i potpora. 
paus 1  

  

 

   
 

   SVEGA  
 

 

 
D. MONTAŢA ELEKROOPREME VODA 10 kV   

1 Ugradnja stuba 12/1600, sa upotrebom mehanizacije i     
 

 nivelisanja kom 2,00 
  

 

2 Razvlačenje, zatezanje i vezivanje Alč provodnika po     
 

 stubnom mestu. Pozicija obuhvata demontaţu,sa stari h     
 

 drvenoimpregniranih stubova na novo postavljene AB     
 

 stubove. 
kom 2,00 

  

 

  
 

3 Postavljanje zateznih izolatorski lanaca kom 6,00 
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4 Postavljanje potpornih izolatora kom 6,00 
  

 

6 Postavljanje tablice upozorenja i rednih brojeva kom 1,00 
  

 

7 Ispitivanje uzemljenja betonskih stubova kom 1,00 
  

 

8 Demontaţa metalnorešetkastog stuba upotreba      
 

 mehanizacije kamion nosivosti od 5t do 10t i povraćaj u komp     
 

 magacin  
1,00  

  

 

    
 

      
 

 

 REKAPITULACIJA VODA 10 kV     
 

A. ELEKTROMOOPREMA 10 kV    
 

 

B. GRAðEVINSKI I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI    
 

 

C. MONTAŢA OPREME I OSTALI RADOVI    
 

 

   SVEGA  
 

 

 
A. ELEKTROOPREMA STS   

r.br. naziv materijala j.mer. kolic. jed.cena iznos 
 

1 AB specijalni stub LU- 12/1000 komp 1,00 
  

 

2 AB konzola BA ABK R 3x500 za stub LU-12/1000 kom 1,00 
  

 

3 Potporni silikonski izolator 12 kV tipa PSI ili     
 

 ekvivalentan kom 3,00 
  

 

4 Linijski rastavljač za vertikalnu montaţu R-VOP 12kV,     
 

 

komp 
   

 

 200A sa metal oksidnim (ZnO), odvodnicima    
 

 prenapona OPN 12kV, 10kA i ručnim pogonom  1,00 
  

 

5 Poluţni pogon za linijski rastavlja č R-VOP 12kV kom 1,00 
  

 

6 Konzola za kačenje rastavljača LRE6-S 12kV kom 1,00 
  

 

7 AB nosač rastavljača i katodnih odvodnika prenapona kom 1,00 
  

 

8 AB nosač transformatora kom 1,00 
  

 

9 AB nosač ormarića kom 1,00 
  

 

10 Kabl XHE48-A - 50/16 mm2 6/10 kV m 6,00 
  

 

11 PVC cevi za provodnik trafo-NN orman sa šelnama komp 1,00 
  

 

12 PVCcevi za provodnik NN orman-izvod sa šelnama komp 3,00 
  

 

13 Koncentrične Cu neizolovana papučice 70/16 kom 8,00 
  

 

14 Al-Cu papučica FACP 70/12 kom 12,00 
  

 

15 Al-Cu papucica FACP 16/8 kom 2,00 
  

 

16 Trofazni energetski uljni transformator snage 50kVA kom 1,00 
  

 

17 Postolje VN osigurača tipa VNO E1 (ELBI) kom 3,00 
  

 

18 Cevasti osigurači VVA 10 kV 10A kom 3,00 
  

 

19 Obujmica za vešanje SKS-a Fi-250-300 kom 3,00 
  

 

20 Gvozdeno pocinkovana traka Fe-Zn 25 x 4 kg 62,00 
  

 

21 Uzemljivač-sonda 2" L-2,0 met kompl. 7,00 
  

 

22 Obujmica za sondu Fi-60.3 met 7,00 
  

 

23 Ukrsni komad kom 6,00 
  

 

24 Kabal PP00 1x50mm/1kV m 30,00 
  

 

25 Zastitnik zemljovoda i kabla za rad.uzemlj. 40x40x1500 kom 2,00 
  

 

26 Niskonaponski razvodni orman izradjen od     
 

     
 

 aluminijumskog lima dimenzije 1000x1000x350 sa     
 

 sledećom ugrañenom opremom:     
 

 -NN prekidac KS-160A, 500V *Energoinvest* kom 1,00   
 

 -Visokouč.postolja NVP-250/1 sa osiguraci 63/250A kom 15,00   
 

 -grlo E27 zidno sa sijalicom 40W kom 1,00   
 

 -Prkiključnica šuko 10/16A 250V u OG izradi kom 1,00   
 

 -Topljivi osigurač EZ 25/6 i 16 A kompl. 2,00   
 

 -Cu sine (obojene) 40x5mm kompl.    
 

 -Potporni izolatori za šine kompl.    
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 -Odvodnik prenapona OPN 0.5kV 10kA kom 12,00   
 

 -Ostali materijal za izradu ormana paušalno   
 

  kompl. 1,00 
  

 

 Javna osvetljenje      

 Merno razvodni orman od poliestera dimezije      
 600x665x235 ili sličan njemu kom  1 

   -Trofazno brojilo sa DLMS protokolom 10-40A kom  1,00 
   -Fotorele ili uklopni sat kom  1,00 
   -Kontaktor -40A 220/50 kom  1,00 
   -Visokouč.postolja NVP-OO/I -125A sa osiguračima      

 40A  kom  3,00 
   -Ostali materijal za izradu ormana i izrada veze sa      

 GRO  pauš  1,00 
     S V E G A:   

  
C. GRAð. I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI NA STS 10/0.4kV   

r.br. opis radova j.mer. kolic. jed.cena iznos 
1 Iskop temelja za AB specijalni stub. LU-12/1000 m3 2,88 

  2 Izrada tampona d=10 cm od šljunka m3 0,14 
  3 Izrada betonske stope temelja stuba betonom MB-15     

 sa izradom stope visine do 20 cm m3 2,88 
  4 Razastiranje viška iskopane zemlje sa planiranjem m3 2,88 
  5 Iskop i zatrpavanje rova 0,3x0,5m za zaštitno     

 uzemljenje AB stuba STS (prvi krug) m3 1,44 
  6 Iskop i zatrpavanje rova 0,4x1,0m za zaštitno     

 uzemljenje AB stuba (drugi krug i veza sa stubom STS) m3 8,00 
  7 Iskop i zatrpavanje rova 0.3x0.8 za izradu radnog     

 uzemljenja STS m3 13,20 
  8 Nabijanje sonde Fe/Zn 2" L-2m kom 7,00 
   Rad kamiona nosivosti od 5t do 10t sa prikolicom za     

9 prevoz i podizanje stuba i trasformatora na STS n.č. 8,00 
  10 Korpa visine do 14 za montaţu i povezivanje opr eme n.č. 8,00 
     S V E G A: 

  
D. MONTAŢA OPREME I OSTALI RADOVI   

r.br. Opis radova j.mere komada jedin cena iznos 
 

1 Montaţa elektroopreme na izradi STS    96.721,97 
 

 Ispitivanje radnog i zaštitnog uzemljenja sa izdavanjem     
 

2 atesta paus. 1,00 
  

 

   S V E G A: 

 

 

     
 

 REKAPITULACIJA STS    
 

A. ELEKTROOPREMA  STS    
 

 

B. GRAð. I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI NA TS 10/0.4kV   
 

 

C. MONTAŢA OPREME I OSTALI RADOVI    
 

 

   S V E G A: 
 

 

 
B. ELEKTROOPREMA NISKONAPONSKE MREŢE   

r.br.  naziv materijala j.mer. količ. jed.cena iznos 
1 AB noseći stub LN-9/250 kom 3 

  2 AB specijalni stub LU-9/630 kom 4 
   Samonosivi kablovski snop X00/O-A      

3 3x35+50/8+2x16mm2/1kV m 210 
  4 Obujmica za vesanje SKS-a Fi- 130-150 kom 3 
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5 Obujmica za vesanje SKS-a Fi-200-250 kom 4 
  6 Al - konzola za SKS kom 11 
  7 Zatezna distributivna stezaljka 1 x 50-70 kom 8 
  8 Ugaono noseća stezaljka za SKS kom 3 
  9 Al -Cu papučica FACP - 35/10-12 kom 9 
  10 Al -Cu papučica FACP - 50/10-12 kom 3  
  11 Al -Cu papučica FACP - 16/10 kom 6  
     S V E G A:  

  
C. GRAðEVINSKI I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI NA NN MREŢI   

1 Iskop temelja za AB stub LN-9/250 m3 1,62 
  2 Iskop temelja za AB stub LU-9/630 m3 4,86 
  3 Izrada tampona d=10 cm od šljunka m3 0,32 
   Izrada betonske stope temelja stuba betonom MB-15     

4 sa izradom stope visine do 20 cm m3 4,86 
  5 Razastiranje viška iskopane zemlje sa planiranjem m3 4,86 
   Upotreba motornog vozila nosivosti od 5t do 10t sa     

6 prikolicom za prevoz i podizanje stuba LN-9/250 i 9/630 n.č. 8,00 
   Upotreba motornog vozila sa hidrauličnom platformom     

7 visine do 14m za montaţu i povezivanje opreme n. č. 8,00 
        

  
D. MONTAŢA OPREME I OSTALI RADOVI   

r.br. Opis radova j.mere komada jedin cena iznos 
 

1 Montaţa elektroopreme na mreţi 0,4 kV  A 
  

 

2 Ispitivanje mreţe 0,4 kV sa puštanjem u rad. paus . 1,00 
  

 

   S V E G A: 

 

 

     
 

 REKAPITULACIJA NISKONAPONSKE MREŽE   
 

A. ELEKTROOPREMA NISKONAPONSKE MREŢE    
 

 

B. GRADJEVINSKI I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI NA NN MREŢI  
 

 

C. MONTAŢA OPREME I OSTALI RADOVI    
 

 

   S V E G A: 
 

 

 KRAJNJA REKAPITULACIJA   
 

     
 

1. REKAPITULACIJA NADZEMNOG VODA 10 kV    
 

 

2. REKAPITULACIJA STS    
 

 

3. REKAPITULACIJA NN MREŢE    
 

 

  
  

  
 

   S V E G A: 
 

 

  PDV 20%  
 

 

   U K U P N O: 
 

 

 
 
 
  

 
 

Датум: Потпис понуђача М.П.  
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Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
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(Образац 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 

 

           

    Јединична  Јединична  
Укупна цена 

 
Укупна цена 

НАЗИВ  Количина  цена без  цена са   

    без ПДВ-а  са ПДВ-ом 
    ПДВ-а  ПДВ-ом   

        

           
        

1  2  3  4  5 (2x3)  6 (2x4) 
           

Изградња стубне 
трансформаторске 
станице 10/0,4 kV на КП 
бр. 2799/1 КО Ђерекарце 
са прикључним водом 10 
kV на КП бр. 2643 и 2696 
КО Зладовце и водовима 
ниског напона на КП бр. 
2799/1 КО Ђерекарце, 
ЈНМВ бр. 3/2017  1           

УКУПНО:  

 

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

предмет јавне набавке;




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




 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.



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



 

Датум: Потпис понуђача М.П.  
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(Образац 3) 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:  
 

ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
   

   
   

   
   

   
  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

ЗА Изградњу стубне трансформаторске станице 
10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са 

прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО 
Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 

2799/1 КО Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017  

 

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

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
 
 

 

Датум: Потпис понуђача М.П.  
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(Образац 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________________________, 
(Назив понуђача) 

даје: 
 

 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова - Изградња стубне трансформаторске станице 
10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 
2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО 
Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

Датум: Потпис понуђача 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Образац 5) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

Пословно име:  
 

Скраћено пословно  

име:  
 

Правна форма:  

 

Општина: Место: Улица и број: 
Седиште:  

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  

И З Ј А В У 
 

Понуђач __________________________________________ у поступку јавне набавке мале 
вредности радова - Изградња стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП 
бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО 
Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце, ЈНМВ бр. 
3/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);  
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

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

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

ПОНУЂАЧ 
 

M.П. __________________________ 
(потпис овлашћеног лица)  

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 
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(Образац 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

Пословно име:  
 

Скраћено пословно 
име:  

 

Правна форма:  

 

Општина: Место: Улица и број:  

Седиште:  
 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач___________________________________________у поступку јавне набавке мале 
вредности радова - Изградња стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП 
бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО 
Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце, ЈНМВ бр. 
3/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);  
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

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

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

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

ПОДИЗВОЂАЧ 
 

M.П. _______________________________ 
(потпис овлашћеног лица)  

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

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА 
 

У вези са јавном набавком радова - Изградња стубне трансформаторске станице 
10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 
2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО 
Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017, за две последње године (2015. и 2016. годинa) 
извели смо радове на изградњи најмање пет (5) електроенергетских објеката - 
трафостанице 20/0,4 kV и то:  

 

 

    Износ 

РБ 
 Референтни наручилац  закљученог и 
 радова  реализованог    

    уговора и година  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 

 

Лице за контакт 
(име и презиме 

и број телефона)  

 

Напомена: За сваког од референтних наручилаца, наведеног на овој листи, 
потребно је приложити потврду о референцама на обрасцу уз конкурсне 
документације, уредно оверену и потписану од стране референтног наручиоца. У 
случају да је број уговора већи од 10, образац треба копирати у довољном броју 
примерака 

 
 

М.П. Потпис понуђача  
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(Образац 8) 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦАМА   

Назив 
референтног  

наручиоца   

Седиште   

Улица и број   

Телефон   

Матични број   

ПИБ  

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам 
 

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 
 

којом потврђујемо да је понуђач ___________________________________________________, као 
a) самостални извођач 

b) учесник у заједничкој понуди (заокружити одговарајуће) 
 

c) члан групе  

извршио радове на основу закљученог уговора о набавци  
___________________________________________________________________ (навести назив набавке) у 
___________________________________________________________________________ (навести назив 
наручиоца), у укупној вредности од __________________________________________________ 
динара без пореза на додату вредност. 

 

Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета извршених радова, 
поштовања рокова, односно испуњавао је све обавезе из уговора. 

 

Потврда се издаје на захтев ________________________________________ ради учешћа у 
поступку јавне набавке радова - Изградња стубне трансформаторске станице 
10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 
2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО 
Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017у друге сврхе се не може корисити. 
 

Место:______________________  

Датум:______________________ 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 

 

 

М.П. Референтни наручилац  
 

 

Потпис  
Напомена: У случају да је број уговора већи од 1, образац треба копирати у довољном 
броју примерака 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и 
он представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем 
коме буде додељен уговор о јавној набавци. Модел уговора - понуђач попуњава * 
обележене делове, оверава и доставља уз понуду, а наручилац попуњава ** 
обележене делове приликом склапања уговора. 
 

У случају подношења понуде групе понуђача - заједничке понуде, односно понуде са 
подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.  
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА  

Изградња стубне трафостанице за снабдевање бунара електричном 
енергијом  

Закључен дана _________2017.** године, у Трговишту, између: 

 

Наручиоца  Општина Трговиште, улица Краља Петра првог карађорђевића бр. 4, 
Трговиште ПИБ: 102756578, Матични број: 07214324, коју заступа председник 
општине Ненад Крстић (у даљем тексту: Наручилац) 
 

И 
 

А) Уколико је понуђач поднео понуду самостално: 

 

*________________________________________________________________са седиштем у_________________, 
улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: 
______________________, Број рачуна: __________________, Назив банке: 
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, 
кога заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
 

Б) Уколико је понуђач поднео понуду са подизвођачем: 

 

*________________________________________________________________са седиштем у_________________, 
улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: 
______________________, Број рачуна: __________________, Назив банке:  

_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, 
кога заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу  

*________________________________________________________________са седиштем у_________________, 
улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: 
______________________, Број рачуна: __________________, Назив банке: 
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, 
кога заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач) 
 

В) У случају подношења заједничке понуде (група понуђача): 
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групе понуђача које су се на основу Споразума број ____* од ______________*, 
међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне 
набавке, тј. овог Уговора: 

 

1. *________________________________________________________________са седиштем 
у_________________, улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични 
број: ______________________, Број рачуна: __________________, Назив банке:  
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________,  
као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и који ће у име групе понуђача 
потписати уговор, кога заступа _____________________________________ (у даљем тексту:  
Извођач радова)  
2. *________________________________________________________________са седиштем 
у_________________, улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични 
број: ______________________, Број рачуна: __________________, Назив банке:  
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, 
као члан групе, кога заступа _____________________________________ 

 

Основ уговора:Јавна набка радова - Изградња стубне трафостанице за 
снабдевање бунара електричном енергијом ЈНМВ број: 3/ 2017 
 

Број и датум одлуке о додели уговора:________________________.**  
Понуда изабраног Понуђача бр. ______ *од дана ______________*, запримљена код 
Наручиоца под бр. ____ **дана ______________** 
 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 

Предмет овог уговора су радови – Изградња стубне трансформаторске 
станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на 
КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО 
Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017, на захтев и према потребама Наручиоца радова у 
свему према усвојеној понуди, техничкој и конкурсној документацији, у складу са 
важећим прописима, техничким нормативима, обавезним стандардима који важе 
за ову врсту радова, као и на основу динамичког плана извођења радова који су 
саставни део овог Уговора. 
 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 
Члан 2. 

Уговорена  вредност  радова  по  предмеру  из  конкурсне  документације  из 
члана 1. овог уговора износи _____________________  

(словима:_______________________________________________________________________________________)* 
динара без ПДВ-а, односно ______________________ (словима:  
________________________________________________________________________________)* динара са ПДВ-
ом и утврђена је на основу понуде бр. ______* од _________*.  
Ценом су обухваћени сви трошкови Извођача радова, јединичне цене су фиксне и 
не могу се мењати након закључења уговора. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3.  

Уговорне стране су сагласне да цену за извршене радове из става 1. члана 1. овог 
уговора, Наручилац плати у року од __________ (минимум 45) дана од дана овере 
окончане ситуације од стране стручног надзора, а којом је потврђено да су 
изведени радови.  
Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела фактуре и у 
том случају дужан је да неоспорени део исплати у напред наведеном року. 
Плаћање се врши уплатом на рачун извођача. 
 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

Члан 4.  
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
____(максимум 30) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а 
према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора. Увођење 
 
у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и 
стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински 
дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног 
стицања следећих услова :  
- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; - да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз 
градилишту. 
 

Члан 5.  

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;  
− у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;  
− у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није 
одговоран Извођач.  
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у 
писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у 
року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана 
пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када 
уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.  
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. У случају да 
Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 6.  

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене 
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити 
већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова. 
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Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног 
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у 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 и разлику до пуног износа претрпљене штете. 
Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 
важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом,  

инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку 
радова изведене радове преда Наручиоцу. Ради извођења радова који су предмет 
овог  уговора,  Извођач  се  обавезује  да  обезбеди  радну  снагу,  материјал, 
грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и  

припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење 
радова који су предмет овог уговора. 
Извођач се обавезује : 
- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од  
7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и 
даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису 
могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова;  
- да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење о 
именовању одговорног извођача радова;  
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;  
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих 
радова;  
- 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;  
- да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, као и да обезбеди израду 
Плана превентивних мера,  
- 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 средине, и радно-правних прописа за време укупног 
трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;  
- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;  
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима 
Републике Србије, који регулишу ову област;  
- 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 када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова 
извођења радова;  
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- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да 
је спреман за њихов пријем;  
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци;  
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове 
Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране 
Наручиоца. 

Члан 8.  

Извођач је у обавези да на дан закључења Уговора достави детаљан динамички 
план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање 
градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерака, по два за 
Наручиоца и стручни надзор. 
 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан 9.  

Наручилац се обавезују да Извођачу плати уговорену цену под условима и на 
начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора. Наручилац се обавезује да од Извођача, по 
завршетку радова, прими наведене радове. Наручилац ће обезбедити вршење 
стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача. Наручилац се 
обавезује да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној 
инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на 
градилишту. Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му 
инвестиционо - техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му 
обезбеди несметан прилаз градилишту. Наручилац се обавезује да учествује у 
раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и 
Извођачем. 
 

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ  

Члан 10.  

Извођач радова је дужан да за све време извођења радова придржава прописа из 
области Закона о безбедности и заштите здравља на раду, односно да запослене 
који су ангажовани на извођењу радова осигура према важећим прописима од 
последица незгоде. Извођач радова је дужан да обезбеди стручну и 
квалификовану радну снагу, обучену за благовремено и правилно извођење 
радова који су предмет овог Уговора. 
 

Члан 11.  

Извођач радова је дужан да предузме мере техничке заштите и све друге мере за 
обезбеђење сигурности трећих лица, саобраћаја, суседних објеката, а све у складу 
са Елаборатом о организацији и уређењу градилишта, Уредбом о безбедности и 
здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, као и осталом 
позитивно правном регулативом из ове области. 
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Члан12.  

Извођач радова је одговоран за сву причињену штету суседним објектима, 

повредама или смрћу трећих лица или ометањем и угрожавањем саобраћаја 

насталих искључиво кривицом извођача. Обавеза Извођача радова је да одржава 

јавне путеве и површине чистим као и да отклони сва њихова оштећења која су 

проузрокована његовим радом као и радом његовог подизвођача уколико га има. 

 

Члан 13.  

Извођач радова ће за све време трајања радова заштити Наручиоца радова од свих 
одговорности према другим лицима (укључујући и запослене и представнике 
Наручиоца радова) од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине 
или других штета и губитака до којих може доћи у извођењу или у гарантном 
периоду. Извођач радова ће надокнадити Наручиоцу радова сву штету или 
губитке које може претрпети кроз одштетне захтеве тужилаца, уколико својим 
радом није предузео мере заштите и безбедности на раду, као и уколико је до тога 
дошло кривицом Извођача радова. 
 

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 14.  

Гарантни рок за изведене радове износи _____ *(минимум 2) године рачунајући од 
дана примопредаје радова. Гарантни рок за радове који утичу на стабилност и 
сигурност објекта или дела објекта __________ *(минимум 10) година.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, 
који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. Извођач је обавезан 
да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, 
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и 
упутства за руковање. 
 

Члан 15.  

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 
дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручиоц је овлашћен да за 
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет 
Извођача. Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног 
износа стварне штете. 
 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 16.  

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 
врсте у складу са пројектном документацијом. Уколико Наручилац утврди да 
уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким 
прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом 
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трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме  

и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају 
да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом 
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним 
одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право 
да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 
 

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 
 

Члан 17.  

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе 
обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да 
без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених 
радова и изводи вишкове радова. 
 

Члан 18.  

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 су променом тла, 
појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису 
могли предвидети у току израде пројектне документације. Извођач и стручни 
надзор су дужни да истог дана када наступе околности из 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 хитне 
непредвиђене радове. 
 

Члан 19.  
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 
уговора. Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
 

Члан 20.  

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца  

и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 
надзора и Извођача. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року 
од 15 дана од завршетка радова. Комисија сачињава записник о примопредаји 
радова на дан примопредаје радова. Извођач је дужан да приликом примопредаје 
радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа следећу документацију:  

- за мерни склоп за индиректно мерење:  
1. Уколико је дошло до измена у току изградње Идејни пројекат уградње 

мерног склопа за индиректно мерење на 10 kV са унетим изменама 
насталим током градње –(електромонтажни и грађевински део),  

2. Комплетну атестну документацију за ВН опрему мерног склопа која се 
уграђује на СТС,  
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3. Комплетну атестну документацију за струјне и напонске мерне 
трансформаторе за спољашњу монтажу мерног склопа који се уграђују на 
СТС,  

4. Ситуацију трасе на геодетској подлози изведеног стања (СТС са мерним 
склопом за индиректно мерење на 10 kV),  

5. Потврда – изјава о геодетској подлози изведеног стања (СТС са мерним 
склопом за индиректно мерење на 10 kV) и геодетски снимак,  

6. Изјава извођача радова да је наведене објекте урадио према важећим 
техничким прописима,  

- за СТС и прикључни ваздушни вод 10 kV:  
8. Уколико је дошло до измена у току изградње Идејни пројекат за стубну 

(СТС) трансформаторску станицу са унетим изменама насталим током 
градње –(електромонтажни и грађевински део),  

9. Комплетну атестну документацију за ВН опрему која се уграђује на СТС,  
10. Стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању електричних 

инсталација ниског напона у СТС са потврдом о испуњењу прописаних 
техничких услова за електричне инсталације ниског напона,  

11. Извештај о мерењу радног, заштитног и/или здруженог уземљења СТС,  
12. Производни протокол за НН разводни орман СТС – Извештај о командном 

испитивању нисконапонске табле – НН разводног ормана СТС,  
13. Комплетна атестна документација за енергетски трансформатор која 

поред осталог садржи: - извештај о ВН испитивању енергетског 
трансформатора (ЕТ), - Извештај о контроли диелектричне чврстоће уља 
дистрибутивног ЕТ,  

14. Изјава извођача радова да је наведене објекте урадио према важећим 
техничким прописима.  

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор 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 пет 
дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 
Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача. Технички 
преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 
 

Члан 21.  
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из понуде. 
 

РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 22.  

Овај уговор може да се раскине на основу воље уговорних страна, односно 
његовим неиспуњењем или неизвршавањем обавеза предвиђених овим уговором, 
изјавом о раскиду, или услед промењених околности, са отказним роком од 15 
дана, када једна уговорна страна достави другој уговорној страни писмено 
обавештење о раскиду уговора.  

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:  
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као 
и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом 
или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  
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- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора;  
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 

Члан 23.  

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за 
његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог 
уговора ангажује другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да 
надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних 
радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. Уговор се 
раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ 
за раскид уговора. У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене 
радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, 
као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о 
коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида 
уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24.  
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе 
Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
 

Члан 25.  
Уговорне стране су сагласне, да све евентуалне спорове који проистекну из овог 
уговора, решавају споразумно.  
За решавање евентуалних спорова, који се не могу решити мирним путем, уговара 
се месна надлежност стварно надлежног у Лесковцу. 
 

Члан 26.  

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања. 
 

Члан 27.  
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за 
Наручиоца, а 2 (два) за Извођача. 
 

ЗА ИЗВОЂАЧА 
 

ЗА НАРУЧИОЦ 
председник општине 
     Трговиште 

 

___________________________________________ 
 

       _____________________________________________   
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

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

Понуду доставити на адресу: Војводе Степе бр. 48 Инђија, са назнаком:  
„Понуда за јавну набавку радова - Изградња стубне трансформаторске 
станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 
kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 
2799/1 КО Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017, - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11 часова 
23.10.2017. године. Отварање Понуда је 23.10.2017. у 11:15 часова. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуду понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 

Понуда мора да садржи оверен ипотписан: 
 

1. Образац понуде (Образац 1); 
2. Образац структуре понуђене цене (Образац 2);  
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);  
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);  
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси 
понуду са подизвођачем;  

7. Образац  референтна  листа  закључених  и  реализованих  уговора 
(Образац 7);  

8. Образац потврде о рефернцама (Образац 8);   
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9. Модел уговора. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 

Набавка није обликована по партијама. 
 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Краља Петра 

Првог карађорђевића бр.4. 17525 Трговиште, са назнаком:  
„Измена понуде за јавну набавку радова - Изградња стубне 

трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са 
прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског 
напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова - Изградња стубне 
трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са 
прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског 
напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова - Изградња стубне 
трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са 
прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског 
напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017-НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова - Изградња 
стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са 
прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског 
напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017НЕ ОТВАРАТИ”.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У 
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

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

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1 у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду 
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 
 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и 
у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 6 у поглављу VI ове конкурсне 
документације).  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 
ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о: 
 

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 5 у поглављу VI ове конкурсне 
документације).  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара.  

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН-ом.  

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  

Рок плаћања је минимум 45 дана од дана овере окончане ситуације од 
стране стручног надзора, а којом је потврђено да су изведени радови. Наручилац 
може у оправданим случајевима да оспори исплату дела фактуре и у том случају 
дужан је да неоспорени део исплати у напред наведеном року. Плаћање се врши 
уплатом на рачун извођача.  

Извођачу није дозвољено да захтева аванс.  

9.2. Захтеви у погледу квалитета  

Понуђач –извођач радова, се обавезује да све радове изведе савесно и 
квалитетно, у складу са правилима струке, а према постојећој документацији, 
датим техничким условима, према обострано прихваћеним техничким условима 
из конкурсне документације, као и важећим техничким прописима и стандардима 
за предметне радове.  

9.3. Захтев у погледу гарантног рока  
Гарантни рок за радове који утичу на стабилност и сигурност објекта 

или дела објекта је минимум 10 година, а за остале радове минимум 2 године. 
Гарантни рок почиње тећи од дана примопредаје радова односно потписивања 
записника о предаји радова.  

Извођач је дужан да у гарантном року отклони о свом трошку све 
недостатке на објекту, који су наступили због тога што се Извођач није 
придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.  

Ако Извођач не отклони недостатке у примереном року који му је 
остављен, Наручилац има право да те недостатке отклони сам или ангажовањем 
другог лица, на рачун Извођача, с тим што је при том дужан да поступа са пажњом 
доброг привредника.  
Извођач није дужан да отклони недостатке који су настали као последица немара, 
непажње, нестручног руковања и употребе, односно ненамесног коришћења 
објекта од стране Наручиоца или трећих лица 9.4. Захтев у погледу рока 
(извршења радова)  

Рок за отпочињање радова је у року од 10 (десет) дана од дана захтева 
наручиоца.  

Рок извршења радова је до 30 календарских дана. Рок за извршење радова 
се може мењати само у следећим случајевима: више силе (рат, земљотрес, 
поплаве, ниске температуре, ниже од 0°С) и друге природне непогоде и догађања 
чије се наступање није могло унапред предвидети. 
9.5 Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност.  

У цену су урачунати сви евентуално зависни трошкови неопходни у 
реализацији ове набавке (царине, таксе, порези, превоз и сл.).  

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН.  
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 

дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Предметна набавка не садржи финансијска обезбеђења испуњења обавеза 
понуђача. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

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

 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

 

Увид у техничку документацију се може извршити на адреси 
Наручиоца, Краља Петра Првог Карађорђевића бр. 4 у Трговишту, сваког 
радног дана од 8,00-14,00 часова, контакт особа: Данијела Тасић , тел: 017-452-
207, e-mail: javnenabavke@trgoviste.rs.  
Потенцијални Понуђач би требало да пре увида, дан раније о томе обавести лице 
за контакт Наручиоца. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
Општина Трговиште, ул. Краља Петра Првог Карађорђевића бр. 4 у Трговишту, 
електронске поште на е-mail javnenabavke@trgoviste.rs. у току радне недеље од 
07:00 до 14:00 часова тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 
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јавну набавку радова - Изградња стубне трансформаторске станице 10/0,4 
kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 
2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО 
Ђерекарце, ЈНМВ бр. 3/2017“.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

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

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;  

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца 
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 
документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као 
доказ да је извршено достављање. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

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

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 
  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у 
даљем тексту: Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail javnenabavke@trgoviste.rs или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца: Општина Трговиште, улица Краља Петра 
првог карађорђевића бр. 4, 17525 Трговиште.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева. 
 

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 три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из 
претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у 
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати 

таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном 
на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да 
изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: ЗЗП; Општина Трговиште ; јавна набавка ЈНМВ 
3/2017; 
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева 
за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 
 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
 
 
 
 


