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ГРАД СОМБОР 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку број 404-375/2019- VIII 

јавна набавка мале вредности  - набавка радова: 

Постављање шинске расвете и опреме ниског напона –  
Грашалковић палата фаза 3 

 

Рок за подношење понуда 
20.12.2019. године 

до 12,00 часова 

Јавно отварање понуда 
20.12.2019. године у 

12,30 часова 

  

Сомбор, децембар 2019. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 404-375/2019-VIII и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку  02-336/2019-VIII, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности – Постављање  шинске расвете и опреме 
ниског напона – Грашалковић палата фаза 3 

ЈН бр. 404-375/2019-VIII 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 
 
 
 
 
II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4. 

III Техничка документација и планови  4. 
 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
 

5. 
V Критеријуми за доделу уговора 10. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 10. 

VII Модел уговора 30. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 35. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Град Сомбор 
Адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25101 Сомбор 
Матични број: 08337152 
ПИБ: 100123258    
 
Интернет страница наручиоца: www.sombor.rs/javne-nabavke 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се на основу члана 39. Закона о јавним набавкама 
спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, а у свему у складу са Законом 
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је  404-375/2019-VIII – Постављање шинске расвете и 
опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3 
 
 Редни број јавне набавке у Плану јавних набавки 2019 - 1.3.45. 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
– назив и ознака из општег речника набавке –   

ОРН: 45315100 – постављање електротехничке инсталације 
           45232332 – помоћни радови за телекомуникације 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Данијела Глувић, дипл.правник  
Е - mail адреса dgluvic@sombor.rs 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

                                   
 
 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
 

 
За потребе града Сомбора потребно је извршити набавку и уградњу шинске расвете и 
шина, клизних сензорских врата као и опреме и уређаја ниског напона на објекту 
Грашалковићева палата – фаза 3 (Музеј подунавских Шваба), у свему према постојећој тех. 
документацији и спецификацији радова. Електро инсталације су комплетно урађене, 
потребно је набавити, повезати, ставити под напон, испитати и тестирати тражену опрему и 
уређаје. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум                    Понуђач 
     

_____________________________  ________________________________ 
 
 
 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
Ова конкурсна документација не садржи техничку докуметацију и планове. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 

 
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 
 
 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

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

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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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: 
 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ 
КАПАЦИТЕТ 

 
 

 
Доказ: Потврда Народне банке о броју 
дана неликвидности (неоверена, 
одштампана са сајта НБ Србије: 
http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html 

 
 
    
  
 
Доказ:  
-Табела Референц листа (Образац 7.) 
са уписаним извршеним радовима, 
Уговори - копије о извршеним радовима 
који су уписани у рефернц листу или 
Потврде Наручиоца о извршеним 
радовима. (Образац 8.); 
-Лиценца за монтажу система техничке 
заштите за правна лица – издата од 
стране МУП-а Србије-фотокопија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доказ: ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу 
VI ове конкурсне документације), копија 
важеће саобраћајне дозволе са читачем 
и одштампаном сликом регистрационе 

 
 
 

 
- Да понуђач није био у 

блокади у последње 2 
(две) године од дана 
објављивања позива за 
подношење понуда  

 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

 
- Да понуђач има неопходан 
пословни капацитет за ову 
јавну набавку, што подразумева 
да је понуђач извршио 
предметне радове у 
минималном износу од 
10.000.000,00 динара за 
последње 3 обрачунске године 
(2016, 2017, 2018) и у текућој 
2019. години од којих се 
минимално 3.000.000,00 
динара односе на монтажу 
система техничке заштите на 
јавним местима или јавним 
објектима 
-Лиценца за монтажу система 
техничке заштите за правна 
лица – издата од стране МУП-а 
Србије 
 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
 Камион (комби/ауто)  

мин. 0,7 t носивости  
минимум 1 
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налепнице возила из које се види 
регистарски број возила и датум истека 
важења регистрације, а ако саобр. 
дозвола није издата на име понуђача као 
власника возила, поред копије важеће 
саобр. дозволе доставити и доказ о 
правном основу коришћења возила 
(уговор о купопродаји или уговор о закупу 
или лизингу или уговор о коришћењу 
возила и сл.) 
 
 
 
Доказ: 
-Изјава о кључном особљу(Образац 
10.) 
 
 
 
-Лиценца за монтажу система техничке 
заштите за монтажера – издата од 
стране МУП-а Србије 
 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

 
 Лица која поседују 

лиценцу одг.  извођача 
електроинсталатерских 
радова број лиценце 450 
или 453 - једна од 
наведених минимално 1 

 Монтажер система 
техничке заштите 
минимално 2 

 Електричар 
(електроинсталатер) 
минимално 3 

 Помоћни радник 
минимално 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 2, 3. и 4 понуђач доказује достављањем доказа наведених у 
табеларном приказу. 

 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 
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достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. 

 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.  

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

 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.  
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, 
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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 према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских 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 
Доказује се достављањем доказа наведених у табеларном приказу. 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција 
за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. ст. 1. тач. 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:  

 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 стреници 
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 
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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 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
1. Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
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 постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом уговор ће се 
доделити понуђачу који је доставио краћи рок за изршење предметних радова. 
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 и краћи рок за изршење предметних радова. 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. 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

        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. и 76.ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. и 76.ЗЈН, наведених овом конкурсном 
документацијом (Образац 6); 

7) Образац  - Референц листа(Образац 7); 
8) Образац   Потврде о извршеним услугама(Образац 8); 

  9) Образац   Потврде о обиласку локације (Образац 9) 
     10) Изјава о кључном особљу (Образац 10) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  бр. 404-
375/2019-VIII – Постављање шинске расвете и опреме ниског напона – 
Грашалковић палата фаза 3 
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  

 

Законски заступник (име и презиме 
свих законских заступника) 

 
 
 

Правно лице је разврстано као 
(микро, мало, средње или велико) 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача 
 

ДА                        НЕ 

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 понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
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. 



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за 
ЈН бр 404-375/2019-VIII 

13/43 

  
 

 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

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 
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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. 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка  бр.  404-375/2019-VIII – Постављање 
шинске расвете и опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 у законском року од 45 
дана 

 
Рок важења понуде – минимум 60 дана 
 

 

Рок за извођење радова - максимално 40 
календарских дана од дана увођења у посао 
од стране Наручиоца 
 

 

 
Гарантни рок (минимум 2 година) за 
изведене радове - рачунајући  од дана 
потписивања записника о примопредаји 
радова  

 

 
 

Датум                    Понуђач 
     

_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
 

 
 
 
  



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за 
ЈН бр 404-375/2019-VIII 

15/43 

  
 

(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
ЈН 404-375/2019-VIII – Постављање шинске расвете и опреме ниског напона – 

Грашалковић палата фаза 3 
 

R. 
br. Opis pozicije jed. 

mere 
količ

ina  
jed. 

cena ukupno 

I  ELEKTROENERGETSKA OPREMA     

1. Isporuka, montaža i povezivanje, na pozicije definisane u 
grafičkoj dokumentaciji, sledećih svetiljki:     

 

S3= LED usmereni reflektori, svetiljke proizvođača 
"Zumtobel" ili ekvivalent.  
Nabavka i montaža 
Svetiljka je nominalne snage 20-25 W, temperatura boje svetla 
3000 K , sa mogućnošću dimovanja. Ukupna količina svetlosnog 
fluksa je min1100 lumena sa efikasnošću od min 45 lm/W, povrat 
boje Ra>90. Svetiljka distribuira svetlosni snop 10°-30°, može da 
se rotira za 300° i 90° stepeni u dve ose sa mogućnošću fiksiranja 
pozicija. Svetiljka je cilindričnog oblika izrađena od aluminijuma 
farbana je u belu boju. Montira se na šinu. Horizontalno i 
vertikalno montiranje na zidove je dozvoljeno. Mrežni napon od 
220-240V / 50 / 60Hz. Dimenzije svetiljke: Ø60-80 mm, masa: 
maks 1.5 kg.‚Garancija min. 5 god. 
Ekvivalenta svetiljka je sledeći proizvod proizvođača "Zumtobel": 

kom 69   
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SUP2 L LED1250-930 WFL LDO 3CY WH 
LED svetlosni modul sa jednom LED glavom, "maxi" veličine, 
opremljen sa sistemom sočiva za visokokvalitetno akcentovano 
osvetljenje u muzejima i izložbenim prostorima. Kombinacijom 
LED PCB-a, sočiva i film folije postiže se uniformna distribucija 
svetla visokog intenziteta i mekanog prelaza sa preciznim 
usmerenjem svetlosnog snopa. Svetiljka dolazi sa L3+DALI 
univerzalnim priključkom za DALI kontroler sa kontrolnim 
regulatorom u vidu "trackbox" adaptera namenjenim za montiranje 
na Zumtobel trofaznu DALI šinu. Svetiljka ima WIDE FLOOD 
distribuciju svetla, povrat boje Ra>90, ukupna snaga od 24W, 
temperatura boje svetla 3000 K, tolerancija hromatičnosti boje 
SDCM 3 po MacAdam-ovoj elipsi. Ukupna količina svetlosnog 
fluksa je 1194 lumena sa efikasnošću od 50 lm/W. Korisni vek 
svetiljke je 50000 radnih sati pre nego što ukupan svetlosni fluks 
oslabi na 70% od početne vrednosti. Prilikom DALI dimanja ne 
postoji treperenje zahvaljujući "flicker-free" tehnologiji. Svetiljka 
može da se rotira za 360 i 90 stepeni u dve ose sa mogućnošću 
fiksiranja pozicija koristeći imbus ključ. Svetiljka je izrađena od 
aluminijumske livene legure i farbana je u belu boju. Optika se 
sastoji od staklenog sočiva i plastične film folije. Prednji prsten 
služi za umanjenje bljeska i smeštaj film folije. Mrežni napon od 
220-240V / 50 / 60Hz. Dimenzije svetiljke: 150x65x157 mm, 
masa: 0.66 kg. Horizontalno i vertikalno montiranje na zidove je 
dozvoljeno. Plastična film folija se može menjati po potrebi za 
dobijanje različitih svetlosnih efekata. Prstenasti raster ili 
produženi "anti-glare" cilindar se mogu menjati po potrebi sa 
prednjim prstenom. 

    

2. 

Oprema šinskog razvoda proizvođača "Zumtobel" ili 
ekvivalentno za gore navedene svetiljke (reflektore) u svemu 
prema projektu. U cenu uračunati: nabavku, montažu, povezivanje 
i puštanje u rad opreme šinskog razvoda i rasvete. 
Ukupna dužina šina je oko 120 m. 
Ugaonici i visilice u svemu prema projektu. 
Garancija min. 5 god. 
   

kompl 1   

 

Ekvivalenta šinska oprema je sledeći komplet proizvoda 
proizvođača "Zumtobel": 
Pozicija se sastoji iz sledećih stavki: 
S2801250 
3PH/L3+DALI SCHIENE 1000 WH  (4 kom) 

    

 
S2801260 
3PH/L3+DALI SCHIENE 2000 WH  (4 kom)     

 
S2801270 
3PH/L3+DALI SCHIENE 3000 WH  (4 kom)     

 S28012803PH/L3+DALI SCHIENE 4000 WH  (18 kom)     

 
60700230 
L3+DALI EINSP L WH  (6 kom)     

 
S2801240 
END PLATE WH  (10 kom)     

 
S2801230 
3-phase/L3+DALI connector (10 kom)     
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60700236 
L3+DALI VERB-W ERD-A WH  (12 kom)     

 
60700234 
L3+DALI VERB-W ERD-I WH  (2 kom)     

 
60280061 
Steel cord suspension, 2m  (101 kom)     

 
S2802620 
Install. Component  (101 kom)     

3. 

Nabavka i montaža portala sa automatskim dvokrilnim 
vratima sa senzorom za otvaranje. 
Portal se postavlja sa unutrašnje strane prostorije na odstojanju 
od 1000 mm od ulaznih vrata. Ukupna dimenzija portala je širine 
3560 mm i visine 3360 mm. Sastoji se od tri fiksna dela (levi, 
desni, gornji) i dvokrilnih kliznih senzorskih automatskih vrata, 
visine 2100 mm i širine prolaza 1400 mm. Portal je izrađen od Al 
profila sa termo prekidom u boji po izboru Naručioca. Fiksni delovi 
su ostakljeni sa termo (flot) staklom 4+15+4 mm, klizna vrata su 
ostakljena sa sigurnosnim pamplex 4.4.1. (ili kaljenim) staklom. 
Napon napajanja 220 V AC 
Radni napon 24 V DC 
Potrošnja struje 60-100 W 
Brzina Otvaranja / Zatvaranja 200~500 mm/sec 
Nivo buke maks. 55 dB 
Radna temperatura -20 / +50 °C 
U cenu uračunati sve potrebne delove, senzore, pomoćni 
materijal, povetivanje i puštanje u rad. Obračun po kompletno 
montiranom portalu. 

kompl. 1   

 ELEKTROENERGETSKA OPREMA UKUPNO:      
II SIGNALNA I TELEKOMUNIKACIONA OPREMA I INSTALACIJE     

1. Isporuka, ugradnja i povezivanje ormana RACK, centra za 
komunikaciju.     

 

41U/19" rek orman stojeći Netiks E6641, staklena vrata sa 
bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine 19" 
sa brojevima unita, dim. 600x600x2000mm, nosivost do 300kg 

kom 1   

 

1U Rack Mounted Fiber optički patch panel  sa 12 slotova za 
duplex SC/ST/LC adaptere (do 24 fiber vlakna) sa slide 
mehanizmom i splajs kasetama, u kompletu sa nosačima 
adaptera SC, držačima i cevčicama, Pigtail SC 

kom 1   

 
Fiber duplex patch cord kabl SC-SC duž. 2m, multimode 50/125, 
UPC (ultra polish qualities) - fabrički napravljen i testiran kom 8   

 SC/SC singlemode/multimode fiber duplex adapter kom 8   

 

1U Rack Mounted Patch panel sa 24 RJ-45 STP kat. 6 Fully 
Shielded, Krone LSA reglete, držač kablova sa zadnje strane sa 
buksnom za uzemljenje (fiksni portovi), DELTA / EC & ETL & 
GHMT sertifikovan, Full FA674C6  

kom 4   

 
1U Rack Mounted Ranžirni Patch panel CONTEG | DP-VP-P5 | 
1U 19" WIRE MINDER 40X80 W/5 PLASTIC HOOKS FRONT  kom 4   
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TP-Link TL-ER6120 Gigabit Dual-WAN VPN FireWall Ruter - 2 
xWAN +1 xLAN/DMZ + 2 x LAN, IPsec/PPTP/L2TP, 100 IPsec 
VPN tunela (3)DES, AES128/192/256 crypt, hardware VPN 
engine, intelligent load balance, bandwidth control 

kom 2   

 

TP-Link TL-SL1226 24+2G port Svič 
24x10/100Mb/s+2x10/100/1000Mb/s, 19" rackmount, AC 100-
240V / 50-60Hz 

kom 1   

  
TP-Link TL-SG1016D 16-port Gigabit 10/100/1000Mb/s Svič, 
desktop/r19" rackmount, interno napajanje AC 100-240V / 50-
60Hz, wirespeed 32Gb/s bandwidth 

kom 1   

  

Patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 STP kat. 6 Fully Shielded, Krone 
LSA reglete, držač kablova sa zadnje strane sa buksnom za 
uzemljenje (fiksni portovi), DELTA / EC & ETL & GHMT 
sertifikovan, Full FA674C6 

kom 1   

 

Patch panel 19"/0,5U sa 24 RJ-45 UTP kat, 6 ušteda prostora u 
reku 50% Krone LSA reglete (fiksni portovi) držač kablova sa 
zadnje strane Ful 

kom 1   

 

TP-Link TL-SG3424P JetStream™ 24-portni Gigabitni upravljiv 
PoE svič 802.3at/af do 320W, 24x10/100/1000Mb/s + 4xCombo 
100/1000Mb/s SFP slot, SNMP, 802.1Q VLAN, RMON, QoS, 
Security, 19" rack, AC 100-240V / 50-60Hz 

kom 1   

 
NVR-16 Vivotek ST7501 do max. 16 x IP kamera, rackmount 
4U/19", licence uključene kom 2   

 
Hard disk HDD SATA3 5900 2TB Seagate NAS ST2000VN000, 
64MB kom 3   

 
UTP patch cord kabl kat. 6 duž. 0,5m - fabrički napravljen i 
testiran (dostupan u 6 različitih boja) kom 100   

 Nosač kabla sa prstenovima, obostrani 2U / 19" kom 2   

 
Ventilator panel sa 2 ventilatora i termostatom za stojeće Netiks 
rek ormane E66xx dim. 600x600mm kom 1   

 
220V razvodni panel 19"/1U sa 8 utičnih mesta, prekidačem i 
kablom 2m sa utikačem kom 1   

 
L držaci za podupiranje opreme - za Netiks rek ormane dubine 
600mm  par 3   

 
Markeri za obeležavanje kablova - komplet cifara 0-9 u 10 raznih 
boja, pakovanje 100 markera pak 1   

 UPS Mustek 2012, 2000VA/1200W USB kom 1   

 

Martin Wisman TPU 3250 Z6, 350W pojačalo, sa 6 odvojenih 
zona-podešavanje, sa 3 Mic and 3 Aux ulaza, 1 Line-output 70 V, 
šest odvojenih 100 V izlaza, 4-16 Ohms pomoćni izlaz za monitor 
zvučnik , 1 Mic na prednjem panelu, USB,mp3 player ugrađen, 
220V 19" rack 4HU  

kom 1   

 Montaža i povezivanje elemenata sistema kompl 1   
 Pozicija 1. ukupno     

2. Isporuka, montaža i povezivanje sledećih instalacija i opreme 
telefonije:     

 Modul Keystone Linkbasic RJ45 Cat 6A, FTP kom 3   
 Grandstream USA GXP-1610 SoHo IP telefon kom 3   
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 Pozicija 2. ukupno     
3. Isporuka i montaža sledećih instalacija i opreme mrežnog 

sistema:     

 

TP-Link TL-WA701ND-PoE 150Mb/s access point 2.4GHz 
Atheros CCA čip, VLAN, AP/Multi-
SSID/Client/Repeater(WDS/Universal)/Bridge(PtP, PtMP) 

kom 5   

 Modul Keystone Linkbasic RJ45 Cat 6A, FTP kom 27   
 Pozicija 3. ukupno     

4. Isporuka, montaža i povezivanje sledećih instalacija i opreme 
sistema video nadzora :     

 

Dahua HFW-2100 ili ekvivalentno, D&N IR Bullet Aptina IP 
Camera,1/3"CMOS progressive sensor 
25fps/1280x720,ICR,DNR, IP67, H.264/MJPEG, Dual Stream, 
DSS, PSS,Max.Resolution 1280x960, Power:12VDC+PoE/6W 

kom 17   

 

HDW-4100S ili ekvivalentno, HD 720p dan/noć mrežna kamera u 
IP66 kućištu, D-WDR, ICRfilter, 3DNR, 1,3 megapiksela, 1/3'' 
Aptina CMOS čipH.264 / MJPEG kompresija, 30fps u 720p i 1,3M 
rezolucijama, ugrađenmegapikselni objektiv 3,6mm, maksimalni 
domet IC dioda 20m,minimalno osvetljenje 0,005 luksa, ONVIF 
podrška, 12VDC / PoEnapajanje 

kompl 2   

 

Dahua 2MP 1080P PTZ Dome CCTV Security Camera 
SD6C220T-HN  ili ekvivalentno,  1/2.8 Inch Exmor CMOS, 
OPTICAL ZOOM 20x, vodootporna, 

kompl 1   

 

Instalacija, programiranje, obuka korisnika za rad i puštanje u rad 
sistema, u kompletu sa izradom Zapisnika o funcionalnom 
ispitivanju sistema 

kompl 1   

 Pozicija 5. ukupno     
5. Isporuka, montaža i povezivanje sledećih instalacija i opreme 

alarmnog sistema provale :      

  

Alarmna centrala koja podržava do 128 zona. Na osnovnoj ploči 
poseduje 8 zona, 6 izlaza (proširiva do 128).Centralni uređaj ima 
2 X-BUS porta (2 stuba ili 1 petlju), podržava do 16 particija, 500 
korisnika sa različitim nivoima pristupa. Poseduje memoriju za 
10000 događaja, integrisan WEB server, 2 terminala za 
priključenje opcionih GSM i PSTN komunikatora, Ethernet port na 
ploči.  Tip SPC5330.320 proizvođača Siemens/Vanderbilt  

kom 1   

  

Upravljačka konzola sa LCD displejom sa 2x16 karaktera; 
Intuitivno upravljanje uz pomoć alfanumeričke tastature, 2 soft 
tastera i centralnog navigacionog tastera; 3 statusne LED diode; 
tasteri i displej sa plavim pozadinskim osvetljenjem; terminali za 
povezivanje na X-BUS.Tip SPCK420.100 Siemens/Vanderbilt ili 
ekvivalentno 

kom 2   

  Orman centralnog uređaja-alarmna centrala, u kompletu sa 
napojnim modulom i baterijama kom 1   

  Uređaj za neprekidno napajanje UPS. Tip QUINT-UPS/ 24DC/ 
24DC/10 sa baterijama 2x12V 7Ah kom 1   
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Ulazno/izlazni modul za proširenje kapaciteta centralnog uređaja 
preko X-Busa, sa 8 programabilnih nadziranih zonskih ulaza i 2 
relejna izlaza;  U plastičnom kućištu sa prednjim i zadnjim tamper 
kontaktom. Tip SPCE652.100 Siemens/Vanderbilt ili ekvivalentno 

kom 4   

  Pasivni Infracrveni detektor, radijus detekcije 12m. Tip PDM-I12 
Siemens/Vanderbilt ili ekvivalentno kom 17   

  Panic taster. Tip ND100 Siemens/Vanderbilt ili ekvivalentno kom 2   
  Sirena spoljna, 12V Siemens/Vanderbilt ili ekvivalentno kom 1   
 Pozicija 5. ukupno     

6. Isporuka, montaža i povezivanje sledećih instalacija i opreme 
audio sistema :     

 

Pozivna stanica sa metalnim postoljem i mikrofonom na 
fleksibilnom vratu, sa tastaturom sa 6 programabilnih tastera, 1 
tasterom za sve zone i 1 tasterom za uključenje operatera, sa 
LED indikacijom. Sa centralnom jedinicom se povezuje preko 
mrežnog kabla. Tip Bosch Plena PLN-6CS.  

kom 1     

  Zvučna kutija tipa: Zvučna Kutija F650 50/100W 100V kom 8     
  Plafonski Zvučnik  PA650 30W 100V  kom 4     

 
Instalacija, obuka korisnika za rad i puštanje u rad sistema, u 
kompletu sa izradom Zapisnika o funcionalnom ispitivanju sistema kompl 1   

 Pozicija 6. ukupno     
 SIGNALNA I TELEKOM. OPREMA I INSTALACIJE UKUPNO:      

III POVEZIVANJE MAŠINSKE OPREME      

1. 

Provera i ispitivanje elektro instalacija postavljenih u prvoj fazi za 
napajanje i kontrolu kompletne mašinske opreme ( FC uređaji 13 
kom, uređaji ventilacije, gasni kota, pumpe, tomplotna pumpa, 
termostati, ventilacioni regulatori i ostala prateća oprema, u 
svemu prema postojećoj teh. dokumentaciji). Povezivanje 
kompletne mašinske opreme u svemu prema postojećoj teh. 
dokumentaciji, puštanje u rad (stavljanje pod napon) kao i 
testiranje iste. Obavezno sačinjavanje zapisnika koji potpisuje 
Nadzorni organ i Odgovorni izvođač radova o rezultatima 
testiranja rada mašinske opreme. Obračun paušalno za 
kompletnu poziciju. 

pauš. 1     

2. 
Pripremno završni radovi, troškovi transporta, zaštita zidova i 
podova od oštećenja tokom radova. Čišćenje objekta nakon 
izvršenih radova i dovođenje istog u prvobitno stanje. 

pauš. 1     

 POVEZIVANJE MAŠINSKE OPREME UKUPNO:      

      
      

 REKAPITULACIJA:     

 ELEKTROENERGETSKA OPREMA UKUPNO     
 SIGNALNA I TELEKOM. OPREMA I INSTALACIJE UKUPNO     
 POVEZIVANJE MAŠINSKE OPREME UKUPNO     
 UKUPNO     
 PDV     

 UKUPNO SA PDV-om      
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

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

 у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 2.);  

 на крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а односно укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

404-375/2019-VIII – Постављање шинске расвете и опреме ниског напона – 
Грашалковић палата фаза 3 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач __________________________ 
______________________, доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке, 404-375/2019-VIII – Постављање шинске расвете и 
опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   
 

 
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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-  ЧЛ. 75. ЗЈН И ЧЛ. 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке - 404-375/2019-VIII – Постављање шинске 
расвете и опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3 испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, 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); 

5)  Понуђач испуњава тражене додатне услове и доставља тражене доказе. 
             
      
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                                                     _____________________                                                        
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, 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 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  ЧЛ. 75. ЗЈН И ЧЛ. 76. ЗЈН 
     
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке - 404-375/2019-VIII – Постављање шинске 
расвете и опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3 испуњава све 
услове из чл. 75. ЗЈН, 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). 
 

 
 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                                 _____________________                                                        
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 
ОБРАЗАЦ  

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  - СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 
За  поступак  јавне набавке 404-375/2019-VIII – Постављање шинске расвете и 

опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3 
Понуђач  _____________________________________________ 

Ред. 

бр. 

Наручилац  

предметних радова 

вредност 

извршених 

радова  

Предмет 
радова  

Време 
реализа

ције  

уговора 

Место где су 
извршени  

радови 

1      

2    
 

 

3    
 

 

4    
 

 

5    
 

 

6    
 

 

7    
 

 

Укупно      

Уз рефернц листу понуђач је дужан да приложи фото-копије наведених 
уговора или Потврде Наручиоца о извршеним радовима. 

Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                                                  _____________________                                 
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 (ОБРАЗАЦ 8) 
 

ПОТВРДА  
НАРУЧИОЦА О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА 

 
За  поступак  јавне набавке 404-375/2019-VIII – Постављање шинске расвете и 

опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3 
 

Назив референтног Наручиоца:_____________________________________________ 
Адреса референтног Наручиоца:____________________________________________ 

 
Овим потврђујемо да је: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_____________________________________ 
(уписати име, седиште и матични број понуђача- код референтног Наручиоца , као и 
облик  његовог наступања (као самостални понуђач, подизвођач, или понуђач у 
заједничкој понуди) за потребе референтног Наручиоца квалитетно и у уговореном 
року извршио уговорене радове : 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(навести врсту радова) 
 
У укупном износу од  __________________________ 

 
а на основу Уговора број:__________________________ од   ___________________ 
               (заведено код реф. Наручиоца)           (датум Уговора) 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у  поступку Јавне набавке,  и у друге сврхе се не 
може користити. 
Контакт особа референтног Наручиоца и телефон: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________    

Датум издавања:_________________                      
 

                                                                               _______________________________ 
                                                  (потпис овлашћеног лица реф.Наручиоца) 
   
 (Образац копирати у потребном броју примерака – за сваки наведени уговор у референц листи) 
(Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе обрасца) 
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(ОБРАЗАЦ 9) 
ОБРАЗАЦ Потврда о обиласку локације 

 
За  поступак  јавне набавке 404 - 375/2019-VIII Постављање шинске расвете и 

опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3 
 

Назив понуђача:  
Седиште и адреса понуђача:   
Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Телефон:    
Е – маил адреса:   
Место и датум:  
 
 
ПОНУЂАЧ__________________________________________________________________________
_________  изјављује да је обишао локацију која је предмет јавне набавке, остварио увид  «на 
лицу места» у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему и 
подношење понуде за јавну набавку радова - ____________________ 
_______________________________________, ЈН БР: ________________________. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да они, сада 
видљиви, не могу бити основ за било какаве накнадне промене у цени. 
 
 
У_________________________                 ПОНУЂАЧ 

              
_________________________ 

Дана_____________2019. године                                                  (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
           
                                НАРУЧИЛАЦ  

        
 __________________________________ 

            (потпис овлашћеног лица Наручиоца) 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, обилазак локације и увид у техничку 
документацију треба извршити носилац посла, представник групе понуђача који буде именован 
споразумом о зајеничком наступању. Овај Образац  Изјава треба бити уредно попуњена и 
потписана од стране представника Понуђача - носиоца посла и Наручиоца. 

Обилазак локације потребно је најавити дан раније и договорити тачан термин, обилазак 
није могућ на дан отварања јавне набавке. 
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(ОБРАЗАЦ 10) 
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ОСОБЉУ 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу 

ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ОСОБЉУ 
Подаци о кључном особљу 

Кључно особље везано за предметне радове из јавног позива 

р.бр. Име и презиме 

Стручна 
оспособљеност  
(бр. Лиценце/ 
сертификат 
/уверење) 

Доказ 

 Лице које поседује лиценцу одг. извођача електро-инсталатерских 
радова број лиценце 450 или 453 - једна од наведених минимално 1 

 

1.     
 Монтажер система техничке заштите  минимално 2 
 Електричар (електроинсталатер)  минимално 3 

 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 Помоћни радник минимално 2 
 

1.     
2.     
 

Изјава о кључном особљу 
У својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу изјављујемо и обавезујемо се да ће наведена стручна лица – 
инжењери са траженим звањем и лиценцом бити одговорни извођачи радова на 
предметним пословима, као и да ће наведена радно ангажована лица изводити 
радове коју су предмет јавне набавке и уговора. 
У _______________________ дана ________2019.г. 
 
            Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
  _________________ 
Напомена: У случају заједничке понуде групе  понуђача овај образац се доставља као 
збирни за све чланове групе.У случају потребе, образац се може проширити са више 
радно ангажованих лица која ће изводити радове. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О  
набавци 404-375/2019-VIII – Постављање шинске расвете и опреме ниског 

напона – Грашалковић палата фаза 3 
 

Закључен између: 
Наручиоца Град Сомбор 
са седиштем у Сомбору, улицаТрг цара Уроша бр. 1., 
 ПИБ: 100123258 Матични број: 08337152 
Број рачуна: 840-25640-32. Назив банке:Управа за трезор, 
Телефон: 025- 468-111  
кога заступа Градоначелник Града Сомбора Душанка Голубовић  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач), 
 у заједничкој понуди 
............................................................................................... 
 (остали понуђачи из групе понуђача) 
подизвођачи 
............................................................................................... 
 (назив подизвођача) 
Основ уговора: 
ЈН Број: 404-375/2019-VIII 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од......................................... 
 
 

Члан 1. 
 

 Предмет овог Уговора је извођење радова – 404-375/2019-VIII – 
Постављање шинске расвете и опреме ниског напона – Грашалковић палата 
фаза 3 према јединичним ценама из понуде Извођача, која је саставни део овог 
уговора. 
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                                                                Члан 2. 
 
           Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у 
свему према  Понуди број _________  од __.__.2019. године, која је саставни део 
овог Уговора.  
           Извођач је дужaн дa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише 
и врати у року од 3 (три) дана од дана пријемa. Уколико Понуђач не поступи у 
датом року смaтрaће се да одустaје од понуде због чега ће сносити све законом 
предвиђене последице, а наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. 
ЗЈН. 
 

Члан 3. 
             

 Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи: 
   - без обрачунатог пореза на додату вредност ______________________ динара,  
   - износ пдв-а:_______________________________ динара,  
   - са обрачунатим порезом на додату вредност ______________________ 
динара. 
 
Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност 
Уговора сноси порески обвезник сагласно Закону о порезу на додату вредност, 
подзаконским актима и пратећим прописима. 
Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед 
повећања цена елемената на основу којих су одређене.  

 
 Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 

цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале 
зависне трошкове Извођача. 

     
Члан 4. 

         Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року 
од ____ , (максимално 40 календарских дана) рачунајући од дана увођења у 
посао. Рок за увођење извођача у посао не може бити дужи од 8 дана од давања 
налога Наручиоца.  

Извођач радова се обавезује да предметне радове изведе стручно и 
квалитетно, по важећим техничким прописима, нормативима и стандардима који 
важе за уговорену врсту радова. 

Уколико Извођач не поступа у складу са одредбама из претходног става, 
Наручилац има право на раскид овог уговора и у том случају је Наручилац 
овлашћен да радове повери другом извођачу, с тим да Извођач сноси насталу 
штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од 
првобитно уговорених. 
 

Члан 5. 
        Обрачун радова вршиће се на основу стварно изведених радова, по 
јединичним ценама из прихваћене  Понуде Извођача радова. 
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Члан 6. 

 
Плаћање уговорених радова, вршиће се на рачун Извођача број 

_____________________ код банке__________________________, и то на 
следећи начин:  по завршетку и примопредаји радова и извршене контроле од 
стране Наручиоца. 

           Рок за измирење новчаних обавеза је максимално 45 дана од дана пријема 
фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату. 
           Обавезе које доспевају у 2020.години  могу бити реализоване највише до 
износа који ће за ту намену бити одобрене у тој буџетској години. 
 

Члан 7. 
Ако Извођач радова неуредним испуњењем уговорних обавеза, искључиво 

својом кривицом или немаром, не изведе уговорене радове у року предвиђеном у 
члану 4. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу за сваки дан кашњења 
уговорну казну у висини од 2‰ (два промила) од вредности радова у закашњењу, 
с тим што укупан износ овако уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) 
уговорене вредности радова из члана 2. овог Уговора. 
 

Члан 8. 
Извођач је обавезан да предузме мере техничке заштите за ову врсту 

радова, у свему према одредбама прописа о заштити на раду. 

Члан 9. 
Извођач је дужан именовати свог одговорног извођача радова и о томе 

писмено известити Наручиоца радова.  
 Наручилац је дужан да обезбеди овлашћена стручна лица, вршиоце 
стручног надзорa, и да о томе писмено обавести Извођача радова.  
 

Члан 10. 
            У случају да се у току радова појаве накнадни радови, Извођач је дужан 
тражити одобрење Наручиоца за њихово извођење. Потреба за извођењем 
накнадних, или непредвиђених радова мора бити констатована од стране 
Надзорног органа. 

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.   

Уколико Наручилац прихвати да се изведу предожени вишкови радова, 
плаћање истих вршиће се по јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача из 
члана 2. овог Уговора, а на основу закљученог анекса овог Уговора у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену 
Уговора, сагласно члану 115. Закона о јавним набавкама. 
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Члан 11. 
             Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године рачунајући од дана 
потписивања записника о примопредаји радова, гарантни рок за уграђену опрему 
према гарантном року произвођача. 
   Извођач је дужан да о свом трошку отклони недостатке у току гарантног 
рока, који су настали услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у 
погледу квалитета радова и материјала. 
  Уколико Извођач не отклони недостатке из претходног става у року који му 
одреди Наручалац, Наручилац има право да ангажује другог извођача. Трошкови 
настали отклањањем недостатака падају на терет Извођача радова - потписника 
овог уговора. 
 

Члан 12. 
  
         Саставни део овог Уговора је : 
 - Понуда Извођача радова из чл. 1. овог уговора 

- меница за добро извршење посла  
- меница за отклањање грешака у гаратном року. 
 
 

    Члан 13.  
       Извођач је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдуже у року од 7 
дана од дана закључења уговора, Наручиоцу преда:  

1.) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани 
понуђач се обавезује да у тренутну закључења уговора, а најкасније у року 
од 7 дана преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са 
назначеним износом у потврди о регистрацији менице  од 10% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла [средство обезбеђења траје 
најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је 
предмет обезбеђења]. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице као гаранције за добро 
извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за 
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 
2) Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 

року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје и 
завршетка радова који су предмет ове јавне набавке преда наручиоцу 
(сопствену) регистровану  меницу са клаузулом „на први позив“ и „без 
протеста“, на износ од 10% од уговорене цене без ПДВ-а. Рок важења менице 
мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од гаратног рока. Наручилац ће 
уновчити обезбеђење плаћања за отклањање грешака у гаратном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у 
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гаратном року. Наручиоц ће вратити понуђачу/извршиоцу меницу након истека 
рока важења. 

 
Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да све настале спорове решавају споразумно, 
а ако то не буде могуће, спор ће решавати Привредни суд у Сомбору. 

 
Члан 15. 

 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 

уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 
 
                               
 

 
 
 
 

   ЗА ИЗВОЂАЧА:              ЗА НАРУЧИОЦА: 
 
 _____________________________                  _____________________________ 
 

 
 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни  и потпише, чиме потврђује 
да се слаже са моделом уговора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за 
ЈН бр 404-375/2019-VIII 

35/43 

  
 

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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
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: Град Сомбор, адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25101 
Сомбор (или непосредно на наведену адресу на писарници Градске управе града 
Сомбора у услужном центру, шалтери 11 и 12) са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку (радова), 404-375/2019-VIII – Постављање шинске расвете и опреме 
ниског напона – Грашалковић палата фаза 3 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
20.12.2019.године до 12,00 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. Неблаговремену понуду наручилац ће 
по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи потписан:  

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

набавке - чл. 75. и 76 . ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76.(Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Модел уговора; 
 Образац  - Референц листа(Образац 7); 
 Образац  Потврде о извршеним услугама(Образац 8); 
 Образац  Потврде о обиласку локације (Образац 9) 
 Изјава о кључном особљу (Образац 10) 
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 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - меница 
 Тражене доказе за додатне услове   

 
На основу чланa 9. став 1. тачка 18. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 
86/2015 и 41/2019) употреба печата није обавезна. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
- јавна 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: Град Сомбор, 
адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25101 Сомбор ,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (радова) –  404-375/2019-VIII – Постављање 
шинске расвете и опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку (радова) –  404-375/2019-VIII – Постављање 
шинске расвете и опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3- НЕ 
ОТВАРАТИ”или 
„Опозив понуде за јавну набавку (радова) –  404-375/2019-VIII – Постављање 
шинске расвете и опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радова) –  404-375/2019-VIII – 
Постављање шинске расвете и опреме ниског напона – Грашалковић палата 
фаза 3 - НЕ ОТВАРАТИ” 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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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), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1 у поглављу VI) 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). 
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). 
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 законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
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 не дужи од 45 дана а  у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 
119/12 и 68/15)], од дана пријема исправне фактуре коју  испоставља понуђач са 
спецификацијом изведених радова, а којом је потврђено  извршење радова.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног  рока 
Гарантни рок минимално 2 године за изведене радове рачунајући од дана 
потписивања записника о примопредаји радова, а за уграђену опрему према 
гарантном року произвођача. 
 
9.3. Захтев у погледу рока и места (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок за извођење радова је максимално 40 календарских дана од дана увођења у 
посао од стране Наручиоца у свему према техничкој спецификацији радова. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
Обилазак је потребно најавити дан раније и договорити тачан термин, обилазак 
није могућ на дан отварања јавне набавке. 
 
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. 
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. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

1.) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а у обрасцу за регистрацију. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа. Рок важења менице је 60 
дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека 
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року у складу са 
захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице 
понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са 
изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

1.)  Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани 
понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора а најкасније у року 
од 7 дана преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 
мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са назначеним 
износом у потврди о регистрацији менице  од 10% од укупне вредности понуде 
без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла [средство обезбеђења траје најмање онолико 
колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења]. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице као гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 
 

2.)   Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 
року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје и завршетка 
радова који су предмет ове јавне набавке преда наручиоцу (сопствену) 
регистровану  меницу са клаузулом „на први позив“ и „без протеста“, на износ 
од 10% од уговорене цене без ПДВ-а. Рок важења менице мора бити најмање 10 
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(десет) дана дужи од гаратног рока. Наручилац ће уновчити обезбеђење 
плаћања за отклањање грешака у гаратном року у случају да изабрани понуђач 
не изврши обавезу отклањања недостатака у гаратном року. Наручиоц ће 
вратити понуђачу/извршиоцу меницу након истека рока важења. 
 
 
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 
 
/ 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 
или електронске поште на e-mail dgluvic@sombor.rs тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 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, ЈН бр 404-
375/2019-VIII 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
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. ЗЈН,  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 
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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. ЗЈН).  
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 ПАТЕНАТА 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. 
 
 
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, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији 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 dgluvic@sombor.rs или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 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 својој интернет страници, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева. 
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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.  
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;  
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; . Градска управа  града Сомбора; јавна набавка ЈН број 
404-375/2019-VIII;.  

(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.  
 


