
ЈКП ЕНЕРГЕТИКА ТРСТЕНИК 
ЈНМВ 03/2019 – Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања  

 

страна 1 од 46 
 

 

 
 
 
 
 
 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕНЕРГЕТИКА“ ТРСТЕНИК 
Трстеник, Крсте Босанца 3 

 
 
 
 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
број 370/4 

за јавну набавку мале вредности  
набавка радова: 

 Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања   
 

 
ЈНМВ 03/2019 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Рок за достављање понуда: закључно са 11.03.2016. године до 12,00 часова. 
 

Датум отварања понуда: 11.03.2016. године у 12,15 часова. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Трстеник, септембар 2016. 
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На основу чл. 39, 61. и 124а Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту 
Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
ЈНМВ 03/2019, број 370/1 oд 25.02.2019. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности 
за јавну набавку радова: 

Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања 
редни број: ЈНМВ 03/2019 

 
Садржај конкурсне документације: 

 
1. Општи подаци о јавној набавци 

2. Подаци о предмету набавке 

3. Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис радова...) 

4. Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова 

5. Критеријум за избор најповољније понуде 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

7. Обрасци ( 1 - 6) 

8. Модел уговора 

                                               
 

Укупан број страна документације: 46 
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1  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

  
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  
 

Назив и адреса наручиоца 
 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕНЕРГЕТИКА“ ТРСТЕНИК, 
Ул. Крсте Босанца 3 , Трстеник 

Интернет страница наручиоца  www.tsenergetika.rs 

ПИБ 103018564 

Матични број 17507362 

Текући рачун 160-125939-74 код Интеса Банке 

Врста поступка  Поступак јавне набавке мале вредности 

Број поступка ЈНМВ 03/2019 

Предмет јавне набавке радови: „ Грађевински радови приликом санација хаварија и 
ремонта на систему даљинског грејања 

Циљ поступка Закључивање Уговора о јавној набавци. 

Контакт особа :Владан Ристић, телефон:  037/714-759, факс: 037/712-133, адреса 
електронске поште: investicije@tsenergetika.rs 

Радно време Радним данима од 08:00 до 14:00 часова 

 
 

2  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 
Опис предмета јавне набавке: Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског 
грејања  
Назив ОРН:  Радови на ископавању и одношењу земље. 
Ознака ОРН: 45112000 
Назив ОРН: Општи радови на изградњи цевовода.  
Ознака ОРН: 45231100 
 
Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне 
документације) 
 
ПАРТИЈЕ  
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

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

 
Сврха набавке за извођење Грађевинских радова приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског 
грејања је санација истих чиме се осигурава безбедност имовине и грађана а затим и сигурна, поуздана и 
непрекидна испорука топлотне енергије крајњим потрошачима, што је и основна делатност ЈКП Енергетика 
Трстеник.  
Предвиђени радови, врста, техничке карактеристике, количина и опис детаљно су дати у следећој табели“. 
 

Редни 
број Опис позиције Јед. Мере Kоличина 

1.  Сечење асфалта м 40 
2.  Разбијање асфалта компресором м2 150 
3.  Разбијање бетона компресором Д=10цм м2 50 
4.  Машинско ископавање земље III категорије са одбацивањем на срану м3 270 
5.  Ручно ископавање земље III категорије са одбацивањем на срану м3 20 

6.  Ручно машински ископ канала земље III категорије са утоваром у 
камион и одвозом на депонију м3 30 

7.  Машински ископ земље III категорије са утоваром у камион и одвозом 
на депонију м3 200 

8.  Набавка, транспорт и уграђивање песка око цеви м3 80 

9.  Набавка, транспорт и уграђивање шљунка) у каналски ров са 
набијањем до потребне збијености м3 100 

10.  Набавка, транспорт и уграђивање камене дробине (ризле) крупноће 
0-30 мм м3 50 

11.  Машинско затрпавање канала земљом из ископа м3 150 
12.  Ручно затрпавање канала земљом из ископа м3 10 
13.  Машински утовар и одвоз материјала м3 35 
14.  Ручни утовар материјала у камион и одвоз истог м3 10 
15.  Бетонирање чврсте тачке МБ-20 у оплати м3 1 
16.  Бетонирање зидова шахте у оплати м3 4 
17.  Бетонирање плоче шахте у оплати м3 2 
18.  Зидање шахте бетонским блоковима м3 3 

19.  Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених поклопца носивости 
12,5т  ∅600 ком 1 

20.  Набавка, транспорт и уградња (бетонирање) ливене капе 30 кг ком 1 
21.  Набавка, транспорт и уграђивање арматуре кг 90 
22.  Нивелисање канала м 50 
23.  Демонтажа постојећих бетонских шахтова ком 1 
24.  Испорука и уградња ПВЦ  цеви за канализацију м 20 
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25.  Испорука бетона марке МБ 30 по захтеву м3 2 
26.  Демонтажа ивичњака 18/24/80 и враћање у првобитно тање м 10 
27.  Демонтажа плоча са канала м2 290 
28.  Монтажа плоча на канал м2 20 

29.  
Набавка материјала, израда и постављање АБ плоча са арматуром 
∅8, димензија 49x85x10 цм или 49x75x10 цм или 49x120x15 цм преко 
канала врело.-топловода 

ком 5 

30.  Рад ровокопача (комбинирке) р.с. 30 
31.  Рад вучног воза на пресељењу цеви дужине12м р.с. 3 
32.  Попуњавање цементним малтером између бетонских плоча ком 40 
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КВАЛИТЕТ, ОПИС РАДОВА И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА 
 

Извођач се обавезује да води грађевински дневник. 
 
Наручилац ће овластити лице за надзор. 
 
Извођач је дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова, у виду захтева 
за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у Грађевинском дневнику. 
 
Примопредају изведених радова врши Надзорни одган. Надзорни одган је дужан да без одлагања, а најкасније у 
року од 24 сата, по пријему обавештења изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови 
изведени у свему према овом Уговору, приступа примопредаји изведених радова, о чему сачињава Записник о 
примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, који потписује.   
Извођач је дужан да своје активности прилагоди договору са Наручиоцем за планиране радове, без права 
надокнаде за евентуално посебно повећање трошкова за прековремени рад. 
 
 
Извођач је дужан да одмах, а најкасније у року који овлашшћено лице наручиоца  одреди Записником, отклони све 
евентуалне констатоване недостатке и примедбе. 
 
Када Извођач отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим роковима, овлашшћено лице наручиоца  ће 
извршити поново пријем изведених радова и то констатовати новим Записником. Тек тада се сматра да је пријем 
изведених радова извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране Наручиоца односно да је 
извођење радова према конкретној појединачној наруџбеници – налогу за рад завршено. 
 
РОК И МЕСТО  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
Рок извођења радова је дефинисан  наруджбеницом  наручиоца.  
 
 
Место извођења радова су цевоводи  на територији града Трстеника.  
 
 
ГАРАНТНИ РОК 

 
Гарантни рок не сме бити краћи од 24 месеца од дана потписивања Записника о примопредаји предметних 
радова - без примедби.  
 
Понуђач je oбaвeзaн дa o сoпствeнoм трoшку oтклoни свe eвeнтуaлнe нeдoстaткe нa изведеним радовима, у 
тoку трajaњa гaрaнтнoг периода.  
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4  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
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. 
4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

1. 

Услов:  

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

Доказ:  

- за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда  

- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра  

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана 
групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за 
сваког подизвођача  

2. 

Услов: Да понуђач 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 заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

Доказ: 

- за правно лице: 

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног 
одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач 
(правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је 
обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда  (које 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 
да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не 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 понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде 
и кривично дело примања мита. 

- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за 
правно лице и за законског заступника 

 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за 
сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана 
групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
сваког подизвођача  

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3. 

Услов:  

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

Доказ: 

- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и 

2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према 
месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту 
физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

Напомена: 

 Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се 
докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних 
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних 
прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, 
потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у 
поступку приватизације 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника 
из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

4.  

Услов: 

Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде 

Доказ: 

Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр....) 

Напомена: 

 Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и 
оверена печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког 
члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.   
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4.2  ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

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: 

 

5. 

Технички капацитет 

Услови: 

Да поседује минимум по један: 

1. Универзалне машине за копање и утовар ; 
2. Пикамер за разбијање асфалта и бетона ;  
3. Камион кипер; 
4. Лако доставно возило до 3,5т;  
5. Преносни агрегат за струју: 

Докази:  

За позиције  1; 3; и 4 као доказ приложити очитану саобраћајна дозволу и полису осигурања; 

За позиције 2 и 5 као доказ приложити пописну листу; 

• Напомена: за возила која се региструју као доказ се прилаже очитана 
саобраћајна дозвола и полиса осигурања а за возила која се не региструју као 
доказ приложити рачун и пописну листу са 31.12.2015.год. 

6. 

Кадровски капацитет 

Услов:  

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако, има неопходан број запослених 
извршилаца  разне струке,  који су потребни за реализацију предмета ЈН) односно има радно 
ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, 
предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду)  

Докази:  

1.Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету  Образац бр. 5 
 
 

 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као 
неприхватљива. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном 
приказу обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу додатних услова 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.  

 

 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 наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.  

 
 Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама.  

 
 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 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 понуђач ће бити дужан да достави све горе наведене доказе о 
испуњености свих обавезних и свих додатнх услова.  

 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као 
неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је 
понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају 
понуђач може, да у Изјави на свом меморандуму (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је 
уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису 
понуђача у Регистар понуђача. 

 
 На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни 

на интернет страницама надлежних органа, и то: 
 

1)извод из регистра надлежног органа: 

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона 

http://www.apr.gov.rs/
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-регистар понуђача: 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 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. 

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до 
тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и 
уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно 
достави тражена документа у примереном року. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, 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 
 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује 
достављањем тражене Изјаве (Образац бр....). Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач 
испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача. 
 
Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем тражене Изјаве (Образац бр....).Услове у вези са капацитетима 
из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа/Изјаве у складу са oвим 
одељком конкурсне документације. 

Наручилац може и од осталих понуђача затражити да доставе копију захтеваних доказа о испуњености услова. 

Понуђач је дужан да у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана од дана пријема 
писменог захтева Наручиоца, достави тражене доказе. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана не достави тражене доказе, 
његова понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
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5  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом 
оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 
У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду 
домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену 
страног понуђача. 
 
У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 
 
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно 
физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана. 
 
Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача 
правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице 
резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН). 
 
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач 
правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице 
резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН). 
Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних 
набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи 
(ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 
 
Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних 
набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између 
Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
  
Резервни критеријум 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио краћи рок за почетак извођења радова на месту хаварије на вреловоду. У случају истог 
понуђеног рока за почетак извођења радова на месту хаварије на вреловоду, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.. 
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6  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

  
Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима 
Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде 
у поступку јавне набавке. 

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном 
документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у 
супротном, понуда се одбија као неприхватљива. 

Језик на којем понуда мора бити састављена 

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском 
језику.  

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику. 

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или 
документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у 
супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 

Део понуде који се тиче техничких карактеристика (уколико су ови докази захтевани техничком спецификацијом) 
може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на 
енглеском/или неком другом страном језику језику потебно превести на српски језик, Наручилац ће позвати 
понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде. 

Начин састављања и подношења понуде 

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 
документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар 
надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља 
их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. 

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и 
сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати.  

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има 
текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде. 

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени 
бројем , стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија 
се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је 
затворена, као и када, на адресу ЈКП »Енергетика»Трстеник, ул.Крсте Босанца 3, Трстеник, са назнаком: 
«ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 03/2019 - НЕ ОТВАРАТИ -“.  

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. 
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У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној 
документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и 
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.  

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања 
образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су 
потписале образац понуде и печат понуђача.  

Обавезна садржина понуде 

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази / Изјаве о испуњености услова из чл. 75.и 
76.Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви 
тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове 
тачке: 

−  Образац понуде  
−  Структура цене  
−  Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона 
−  Изјава о независној понуди  
−  Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона  
−  Изјава којом понуђач потврђује да испуњавања услове за учешће у поступку јавне набавке, осим услова из 

чл.75 став 1.тачка 5) Закона  
−  Изјава којом подизвођач потврђује да испуњавања условеза учешће у поступку јавне набавке, осим услова 

из чл.75 став 1.тачка 5) Закона , у случају подношења понуде са подизвођачем 
−  Изјава понуђача – кадровски капацитет 
−  Изјава понуђача – технички капацитет 
−  обрасци, изјаве и докази  у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду 

подноси група понуђача 
−  потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен) 
−  докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне 

документације уколико није предвиђено доказивање испуњености услова кроз Изјаву 
−  Споразум о заједничком наступању 

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и 
конкурсне документације. 

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да 
докази који су саставни део понуде садрже неистините податке. 
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Подношење и отварање понуда 

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате. 

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а 
Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да 
је поднета неблаговремено. 

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за 
подношење понуда у просторијама ЈКП »ЕНЕРГЕТИКА» ТРСТЕНИК, ул.Крсте Босанца 3, Трстеник. 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног 
отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на 
меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог 
заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу 
овлашћења у понуди. 

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом. 

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који 
преузимају примерак записника. 

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем 
доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. 

 

Начин подношења понуде 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује 
биће одбијена.  

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само 
једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, 
Наручилац ће све такве понуде одбити. 

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач 
поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  

Измена, допуна и опозив понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу 
Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку мале вредности -Грађевински радови 
приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања  ЈНМВ 03/2019– НЕ ОТВАРАТИ“. 
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У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир 
измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или 
допуна односи. 

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са 
назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку мале вредности -Грађевински радови приликом санација хаварија и 
ремонта на систему даљинског грејања  ЈНМВ 03/2019– НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, 
већ ће је неотворену вратити понуђачу. 

Партије 

Набавка није обликована по партијама. 

Понуда са варијантама 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 Подношење понуде са подизвођачима 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у 
понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе: 

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору; 

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део 
предметне набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и 
обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености 
услова. 

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 
1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова, што доказује достављањем Изјаве.Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона доставља се за 
део набавке који ће се вршити преко подизвођача. 

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача. 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће 
реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну 
штету.  

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након 
подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где 
природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке 
који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно 
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подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца 
приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности 
одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без 
обзира на број подизвођача. 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона. 

Подношење заједничке понуде 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о 
заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, 
који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:  

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред Наручиоцем; 

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. 
тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова, што доказује достављањем Изјаве. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. 
Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном 
документацијом/Изјавом. 

Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона , обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. 

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и 
Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона) 

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Понуђена цена 

Цена се исказује у динарима , без пореза на додату вредност. 

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, 
сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.  

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом 
заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена. 

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 

Понуђена цена мора садржати све трошкове рада, уграђеног материјала и опреме, ангажовања опреме и 
механизације, трошкови утовара опреме и материјала, транспорт, трошкове царине уколико је из увоза, трошкове 
шпедиције, комплетно осигурање до места испоруке и након испоруке до завршетка извођења радова, издавања 
атеста, трошкови испуњења обавеза у гарантном периоду, све евентуалне трошкове везане за испуњавање 
одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, као и трошкове за 
прибављање средстава финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове. 
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 
динарима. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени. 

Рок извођења радова 

Пример: Изабрани понуђач је обавезан да изведе радове у року који не може бити дужи од 60 радних дана од дана 
увођења Извођача радова у посао. 

Гарантни рок, постгарантни период 

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 месеца и почиње да тече од дана састављања Записника о 
примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. 

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.  

Начин и услови плаћања 

Наручилац ће платити на следећи начин: 

Плаћање ће се вршити у динарима. 

Начин и услови плаћања: у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана потписивања 
Записника о примопредаји предметних радова – без примедби и пријему исправне привремене/окончане ситуације.  
 
Напомена: Наручилац ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (Сл. гласник РС, бр. 119/2012 и 68/2015) уговором са изабраним понуђачем дефинисати рок 
плаћања (до 45 или 60 дана) у зависности од статуса изабраног понуђача (субјекат јавног сектора или 
привредни субјекат).  
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
 
Понуђачу није дозвољењо да захтева аванс.  
 
Након завршетка извођења радова и потисаног коначног Записника о примопредаји  предметних радова – без 
примедби, сачињава се и потписује окончана ситуација, у којој се наводе и обрачунавају следећи параметри:  
- уговорена вредност радова,  
- датум коначног потписаног Записника о примопредаји примопредаји предметних радова радова – без примедби,  
- износ евентуалне уговорне казне према уговореном року извођења радова, због неизвршених уговорних обавеза,  
- преглед и износ до тада извршених уплата по привременим ситуацијама и  
- коначан износ који изабрани понуђач(извођач) треба да прими или да врати.  
 
Привремена/окончана ситуација, мора бити насловљена на: ЈКП „Енергетика“ Трстеник, ул.Крсте Босанца 3, 
37240  Трстеник. 
 
Рок важења понуде 

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.  

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.  

Средства финансијског обезбеђења 
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У овом поступку ЈН наручилац не захтева средства финансијског обезбеђења.  

Начин означавања поверљивих података у понуди 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу 
са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци 
неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.  

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди.  

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни 
регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као 
поверљиви.  

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано 
„ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача 
да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости 
написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову 
понуду као понуду без поверљивих података. 

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у 
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од 
значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.  

Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

Накнада за коришћење патената 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих 
лица сноси понуђач. 

Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности 

Извођач радова је дужан да изводи радове тако да не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, 
односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност. 

Додатне информације и објашњења 

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са 



ЈКП ЕНЕРГЕТИКА ТРСТЕНИК 
ЈНМВ 03/2019 – Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања  

 

страна 21 од 46 
 

 

назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈНМВ 03/2019“ или електронским путем на е-mail адресу   
Владан Ристић,  Е-маил investicije@tsenergetika.rs  ,радним данима (понедељак – петак) у времену од 07 до 15 
часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће 
евидентиран као примљен првог следећег радног дана. 

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки . 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

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

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да 
без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

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

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен у ставу 1.тачке 6.18 конкурсне документације и 
чланом 20. Закона. 

Трошкови понуде 

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

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што 
попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде. 

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. 

Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, 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 понуда. 

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са 
исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Разлози за одбијање понуде  

Понуда ће бити одбијена ако: 

−  је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
−  ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
−  ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН, односно ако: 
−  Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
−  понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
−  понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
−  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
−  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће 

упоредити је са другим понудама 

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона. 

Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави 

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана 
јавног отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Негативне референце 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

−  поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
−  учинио повреду конкуренције; 
−  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен; 
−  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по 
раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ наведеног може бити: 

−  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
−  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења 

уговорних обавеза; 
−  исправа о наплаћеној уговорној казни; 
−  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
−  изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
−  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
−  други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим 

поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак 
који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да 
постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.  

Увид у документацију 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке 
о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. 

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о 
трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у 
складу са чл.14. Закона. 

Заштита права понуђача 

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини 
потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 
156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се 
потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева 
наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним: 

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу ЈКП »ЕНЕРГЕТИКА» ТРСТЕНИК ул.Крсте 
Босанца 3, 37240 Трстеник, са назнаком Захтев за заштиту права за јавну набавку радова:“ Грађевински 
радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања “- ЈНМВ 03/2019, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail investicije@tsenergetika.rs   

радним данима (понедељак-петак) од 8,00 до 15,00 часова. 

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

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  3 (три) дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63. став 2. овог закона 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 става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 
права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама 
члана 150. ЗЈН.  
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из 
Прилога 3Љ.  

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему 
је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у 
поступку јавне набавке.  

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 
7) ЗЈН: 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца. 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити 
закључком.  

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.  

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу 
Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.  

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-
06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број  03/16, сврха: ЗЗП, ЈКП ЕТС  јн. бр. 03/2019, прималац уплате: буџет 
Републике Србије) уплати таксу од: 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности  

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев 
надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

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

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити 
своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. 

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

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

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов. 

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 
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Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом 
подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним. 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев 
за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

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

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 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; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

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

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена 
печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава); 

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

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети 
на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-
republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Закључивање уговора 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана од протека 
рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор, Наручилац може закључити са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће 
сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева 
за заштиту права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈКП ЕНЕРГЕТИКА ТРСТЕНИК 
ЈНМВ 03/2019 – Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања  

 

страна 27 од 46 
 

 

 
 

7 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. и 76. ЗЈН, 

наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, 

наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЈКП ЕНЕРГЕТИКА ТРСТЕНИК 
ЈНМВ 03/2019 – Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања  

 

страна 28 од 46 
 

 

(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности - Грађевински радови 
приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања,   ЈНМВ 03/2019 

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 понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 

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 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

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 мале вредности   бр. ЈНМВ 01/2016 

Предмет набавке: „ Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског 
грејања“ 

Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕНЕРГЕТИКА“ ТРСТЕНИК 

 

Укупна цена без ПДВ-а 
_________динара 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
_________динара 

 

Рок и начин плаћања 

 

Без аванса. 

У року од  ____ календарских дана од дана пријема 
исправне фактуре и  коначне ситуације, потписане од 
стране надзорног органа 

 

Рок важења понуде 

 

______ дана од дана отварања понуда 

 

Гарантни период 

 

Гарантни период је _____ месеца од дана 
потписивања Записника о примопредаји предметних 
радова - без примедби. 

 
Датум                                                         Понуђач 

              М.П.  
_____________________________                            ________________________________ 
 
Напомене: 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 

 

Ред. 
бр. Предмет ЈН 

 
Јед. 

Мере 
Кол 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 
Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 
1.  Сечење асфалта м 40     
2.  Разбијање асфалта компресором м2 150     

3.  Разбијање бетона компресором 
Д=10цм м2 50     

4.  Машинско ископавање земље III 
категорије са одбацивањем на срану м3 270     

5.  Ручно ископавање земље III 
категорије са одбацивањем на срану м3 20     

6.  
Ручно машински ископ канала земље 
III категорије са утоваром у камион и 
одвозом на депонију 

м3 30     

7.  
Машински ископ земље III категорије 
са утоваром у камион и одвозом на 
депонију 

м3 200     

8.  Набавка, транспорт и уграђивање 
песка око цеви м3 80     

9.  
Набавка, транспорт и уграђивање 
шљунка) у каналски ров са набијањем 
до потребне збијености 

м3 100     

10.  
Набавка, транспорт и уграђивање 
камене дробине (ризле) крупноће 0-
30 мм 

м3 50     

11.  Машинско затрпавање канала 
земљом из ископа м3 150     

12.  Ручно затрпавање канала земљом из 
ископа м3 10     

13.  Машински утовар и одвоз материјала м3 35     

14.  Ручни утовар материјала у камион и 
одвоз истог м3 10     

15.  Бетонирање чврсте тачке МБ-20 у 
оплати м3 1     

16.  Бетонирање зидова шахте у оплати м3 4     
17.  Бетонирање плоче шахте у оплати м3 2     
18.  Зидање шахте бетонским блоковима м3 3     

19.  
Набавка, транспорт и уградња 
ливено-гвоздених поклопца 
носивости 12,5т  ∅600 

ком 1     

20.  Набавка, транспорт и уградња 
(бетонирање) ливене капе 30 кг ком 1     

21.  Набавка, транспорт и уграђивање 
арматуре кг 90     

22.  Нивелисање канала м 50     

23.  Демонтажа постојећих бетонских 
шахтова ком 1     

24.  Испорука и уградња ПВЦ  цеви за 
канализацију м 20     
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25.  Испорука бетона марке МБ 30 по 
захтеву м3 2     

26.  Демонтажа ивичњака 18/24/80 и 
враћање у првобитно тање м 10     

27.  Демонтажа плоча са канала м2 290     
28.  Монтажа плоча на канал м2 20     

29.  

Набавка материјала, израда и 
постављање АБ плоча са арматуром 
∅8, димензија 49x85x10 цм или 
49x75x10 цм или 49x120x15 цм преко 
канала врело.-топловода 

ком 5     

30.  Рад ровокопача (комбинирке) р.с. 30     

31.  Рад вучног воза на пресељењу цеви 
дужине12м р.с. 3     

32.  Попуњавање цементним малтером 
између бетонских плоча ком 40     

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а  
(укупна цена из колоне 7)  

II УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) 
 (ред бр. I х 20%)  

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом  
(ред. бр. I +ред.бр. II)  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
• у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
• у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
• у колону 7. уписати укупну цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

• у колону 8. 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 6) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
Датум: 

М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан 
износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова: 
Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања,   ЈНМВ 03/2019, 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: М.П. 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 мале 
вредности за јавну набавку радова: Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему 
даљинског грејања,  ЈНМВ 03/2019,   поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

 

 

 
Датум: М.П. 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 и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 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 
мале вредности за јавну набавку радова: Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему 
даљинског грејања,   ЈНМВ 03/2019, 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 додатне услове и то : 
 

1. поседује минимум по један: универзалне машине за копање и утовар ,пикамер за разбијање 
асфалта и бетона  ,камион кипер, лако доставно возило до 3,5т, преносни агрегат за струју: 

2. Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако, има неопходан број запослених 
извршилаца  разне струке,  који су потребни за реализацију предмета ЈН) односно има радно 
ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, 
предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду) 

 

                Место:_____________                                                                                                           Понуђач: 

Датум:_____________                                           М.П.                                              _____________________                                                         

 
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 -  ЧЛ. 75. 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 мале вредности за јавну набавку радова: Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему 
даљинског грејања,   ЈНМВ 03/2019, 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:_____________                         М.П.                     _____________________ 

 
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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8  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР број УГ-1/2016ЈНМВ  Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на 
систему даљинског грејања за инвеститора ЈКП „Енергетика“ Трстеник 
 
Између:  1. JКП “ЕНЕРГЕТИКА“ Крсте Босанца 3 37240 Трстеник, МБ: 103018564, ПИБ: 
17507362  као Наручилац (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), коју заступа директор Борис 
Вукмировић, дипл.маш.инж. и  
 
2. _________________________________________________________,  мат.бр. ___________,  

ПИБ ______________, Број рачуна ___________________ код____________________ телефон 

______________,  факс _______________  као понуђача  (  у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ 

РАДОВА),  кога заступа ________________________________________ 

 
Основ уговора: 

ЈНМВ бр. 1/16  

Број и датум доношења Одлуке о додели уговора: _____________ oд _____________. године. 

Понуда изабраног Понуђача бр. ___________  од дана _____________________ . 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 
 
Да је НАРУЧИЛАЦ на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник Републике 
Србије“ бр. 124/2012) и на основу јавног позива за достављање понуда за јавну набавку 
спровео поступак јавне набавке мале вредности Грађевински радови приликом санација 
хаварија и ремонта на систему даљинског грејања за ЈКП „Енергетика“ Трстеник. 
 
Да је ИЗВОЂАЧ РАДОВА доставио понуду број __________ од ___________ године која се 
налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део. 
 
Да понуда ИЗВОЂАЧА РАДОВА у потпуности, тј. по свим позицијама, одговара техничкој 
спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог Уговора и његов је 
саставни део. 
 
Да је НАРУЧИЛАЦ у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 
ИЗВОЂАЧ РАДОВА и извештаја о додели Уговора НАРУЧИОЦА изабрао ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
____________________________________ за предметну набавку „Грађевински радови 
приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања“ за ЈКП „Енергетика“ 
Трстеник број ЈНМВ-1/16 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет уговора су радови – „Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на 
систему даљинског грејања“ (у даљем тексту: предмет набавке) у свему према конкурсној 
документацији и понуди, која чини саставни део овог уговора. 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА за набавку ______________________-______________________ (опис 
радова) ангажује ПОДИЗВОЂАЧА_______________________________-
_________________________ . (напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако понуђач 
ангажује подизвођача) 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом 
извршења послова предвиђених овим уговором. 

У уговору Подизвођач _______________-___________________ (навести назив Подизвођача) 
учествује у делу јавне набавке на пословима:_____________-
_______________________________________. 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је ___-___%. 

Или Привредни субјекти__________-____________наступају као група Понуђача у јавној 
набавци _____-________(опис радова) на основу Споразума којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. (напомена: овај став се 
попуњава и биће наведен ако заједнички наступа група понуђача). 

Члан 3. 

Извођач радова се обавезује да радова из члана 2. овог Уговора изведе у складу са прописима 
Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у 
свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди. 

ЦЕНА 

Члан 4. 

Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: 500.000,00 РСД  (словима: 
петстотинахиљададинара и 0/100), без обрачунатог пореза на додату вредност.                                                                                                         

На цену  из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу 
са прописима Републике Србије. 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из основне понуде неће мењати у случају 
промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова (фиксна цена), 
за све време важења овог Уговора. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 
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Цену из члана 4. овог Уговора, Наручилац ће платити на следећи начин: 

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација 
и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у 
складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - 
oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора 
("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015). 

У привременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом 
о класификацији делатности из области грађевинарства . 

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских 
листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног 
органа, у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу 
Записнике о извршеној контроли радова а који се у каснијим фазама не могу контролисати, 
оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове грађевинског дневника за 
претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене. 

Плаћање ће се вршити у динарима у складу са чланом 4. овог Уговора. 

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

Члан 8. 

ИЗВОЂАЧ  РАДОВА се обавезује да на основу усменог или писменог позива НАРУЧИОЦА 
изађе на место хаварије најдуже за 1 сат и са радовима почне одмах без одлагања. 

ИЗВОЂАЧ  РАДОВА се обавезује да радове који су предмет овог Уговора реализује, у 
најкраћем могућем року а најкасније у року од 48 часова. 

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни 
Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то: 

1. измене у току радова 
2. накнадни захтеви Наручиоца. 
 

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у 
уговореном року наступе следеће околности: 

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна 
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране 
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а 

које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге; 
4. накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону; 
5. непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају 

извести, у поступку уговарања сагласно Закону; 
6. Виша сила коју признају постојећи прописи 
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7. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна. 
 

Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом и 
радова који ће се накнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која ће обухватити 
преостале радове из техничке документације.  

Извођач радова је у обавези,  да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о 
разлозима кашњења и потребама продужетка рока , у складу са одредбама члана 115. Закона 
о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 9. 

Ако НАРУЧИЛАЦ закасни са плаћањем своје обавезе из члана 5. овог Уговора, дужан је да 
ИЗВОЂАЧУ РАДОВА плати законску затезну камату. 

Након завршетка радова Надзорни орган НАРУЧИОЦА је дужан да прегледа завршене радове 
и да о нађеним недостацима без одлагања обавести ИЗВОЂАЧА РАДОВА. 

После прегледа ИЗВОЂАЧ  РАДОВА више не одговара за недостатке који су се могли опазити 
обичним прегледом, осим за скривене недостатке. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Члан 10. 

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да: 

1. радове  изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и 
нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији , 
техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора, 

2. одреди одговорне извођаче радова, по струкама, у складу са Законом о планирању и 
изградњи, у року од 3 (три) дана и о томе у писаној форми обавести Наручиоца,  

3. писаним путем обавести Наручиоца о могућим кашњењима, као и о разлозима кашњења а  
Обавештење о томе доставити Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока из 
члана 8. овог  Уговора. У противном, сматраће се да Извођач радова нема основа за 
остваривање права на продужење рока и примењиваће се одредбе члана 13. овог 
Уговора, 

4. одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду и координатора градилишта уз 
сагласност Наручиоца 

5. уради и достави Наручиоцу план превентивних мера 
6. изради елаборат обезбеђења градилишта и све запослене на градилишту упозна са 

елаборатом о уређењу градилишта, а уколико не постоји, упозна са свим опасностима, 
штетностима и ризицима на тим радним местима у складу са Актом о процени ризика за та 
радна места 

7. за све време извођења радова уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу и 
обезбеди књигу инспекције, 
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8. пре почетка извођења радова прегледа комплетну пројектну документацију и у писаној 
форми обавести Наручиоца о евентуалним примедбама или грешкама у пројекту и да своју 
писмену сагласност на пројектну документацију 

9. уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметани 
саобраћај, за све време трајања Уговора 

10. по завршетку  уговорених радова, место радова доведе у стање сходно прописима 
Републике Србије, 

11. најкасније у року од 1 (једног) дана  по завршетку радова писаним путем, преко надзорног 
органа, обавести  Наручиоца о тој околоности,  

12. Приступи отклањању евентуалних примедби Комисије за интерни технички преглед и 
Комисије за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају изведених радова и 
објекта и коначни обрачун 

13. присуствује интерном техничком прегледу на објекту као и раду комисије за примопредају 
радова и коначни обрачун, 

14. Све примедбе које се односе на обим уговорених радова као и квалитет изведених  радова 
отклони без новчане надокнаде  

15. Осигура објекат у изградњи, радове  и запослене, као и да осигура од одговорности из 
делатности према трећим лицима за послове који су предмет овог Уговора.  

 

Извођач радова је посебно обавезан: 

1. да се придржава Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС", бр. 101/2005, 
91/2015) и Закона о заштити од пожара  ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/2015 ) и 
Правилника о општим мерама заштите од опасног дејстава електричне струје, намењеног 
за рад на објектима у радним просторијама и на градилиштима ("Сл. гласнику СРС", бр. 
21/89) , 

2. да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави документе о оспособљености 
радника за безбедан и здрав рад, за послове које ће обављати код Наручиоца, лекарске 
извештаје за наведене раднике издате од стране медицине рада; задужења радника са 
личним и колективним заштитним средствима, 

3. да пре почетка  извођења радова Наручиоцу достави стручни налаз да су опрема и оруђа 
за рад исправна, што се потврђује стручним налазом од овлашћених кућа, 

4. да пре почетка извођења радова, јави именованом и одговорним лицу за безбедност и 
здравље на раду Наручиоца, ради упознавања ангажованих лица са опасностима и 
штетностима и мерама заштите на пословима на којима су ангажовани. 

Члан 11. 

Извођач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у 
вези са битним елементима овог Уговора, која наступи након закључења овог Уговора, 
односно током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин. 

ГРАДИЛИШНА ДОКУМEНТАЦИЈА 

Члан 12. 
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У грађевински дневник уписују се све чињенице и околности које настају током извођења 
радова, а посебно: дан увођења ИЗВОЂАЧА РАДОВА у посао; дан почетка радова; ток 
радова; чињенице од значаја за сигурност грађевинских радова; природни и други релевантни 
услови грађења; чињенице које су довеле или могле довести до прекида (застоја) радова; 
време трајања прекида и датум поновног почетка радова; остале чињенице које могу утицати 
на квалитет радова и датум завршетка радова. 

Члан 13 

Надзорни орган НАРУЧИОЦА и ИЗВОЂАЧ РАДОВА дужни су да се договоре о начину вођења 
грађевинског дневника. 

Надзорни орган НАРУЧИОЦА је дужан да овери грађевински дневник у року од 2 (два) дана од 
дана уписа промене у дневник од стране ИЗВОЂАЧА РАДОВА. Ако то не учини у наведеном 
року, сматраће се да је Надзорни орган није сагласан са подацима уписаним у грађевинском 
дневнику. 

 

Члан 14. 

Вођење грађевинског дневника се окончава датумом завршетка уговорених радова на датој 
локацији. 

ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 15. 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА је дужан да одржава место хаварије у складу са важећим прописима и да 
предузме све потребне мере за формирање и обезбеђење места хаварије, као и да га после 
завршетка радова рашчисти, и однесе ствари које му припадају и локацију доведе у првобитно 
стање. 

НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву обавезу у погледу чувања материјалних ствари ИЗВОЂАЧА 
РАДОВА. 

ЗАШТИТА НА ГРАДИЛИШТУ 

Члан 16. 

Извођач радова је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност 
објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, 
околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете 
које извршењем уговорених радова евентуално причини Наручиоцу и/или трећим лицима. 

Члан 17. 

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је 
настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране 
Извођача  радова, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач 
радова, ради обављања послова који су предмет овог уговора. 
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Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала 
услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, 
као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица 
настале штете. 

Уколико Уговорне стране заједнички, преко овлашћених представника констатују и записнички 
потврде да је за део настале штете из става 1. овог члана одговоран Наручилац, Извођач 
радова има право на накнаду тог дела висине исплаћене штете на начин и условима плаћања 
сходно члану 6. овог Уговора. 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 18. 

На име гаранције за испуњење уговорних обавеза ИЗВОЂАЧ РАДОВА ће НАРУЧИОЦУ 
приликом потписивања уговора доставити регистровану меницу, менично овлашћење и картон 
депонованих потписа у висини од 10 % од уговорене вредности јавне набавке са трајањем 
најмање пет радних дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

На име гаранције за отклањање грешака у гарантном року ИЗВОЂАЧ РАДОВА ће 
НАРУЧИОЦУ приликом потписивања уговора доставити регистровану меницу, менично 
овлашћење и картон депонованих потписа у висини од 10 % од уговорене вредности јавне 
набавке са трајањем најмање пет радних дана дуже од дана истека гарантног рока. 

Члан 19. 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА одговара за квалитет изведених уговорених радова. 

РАСКИД УГОВОРА И НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 20. 

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право 
на надокнаду штете у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

Члан 21. 

Ако ИЗВОЂАЧ РАДОВА не поступи у складу са чланом 9. овог Уговора, НАРУЧИЛАЦ има 
право раскинути уговор. 

Ако ИЗВОЂАЧ РАДОВА у року од 3 дана од дана санације хаварије (изузев кад се ради у 
случају асфалтирања које се може обавити када се стекну објективни услови-
минимална спољна температура када се асфалтирање може извршити и друго) не 
доведе локацију у првобитно стање, НАРУЧИЛАЦ има право активирати гаранцију за 
извршење уговорних  обавеза и може ангажовати треће лице за завршетак радова о трошку 
ИЗВОЂАЧА РАДОВА. 

У случају раскида из става 1. овог члана, НАРУЧИЛАЦ ће од ИЗВОЂАЧА РАДОВА тражити 
накнаду штете и наплату гаранције за извршење уговорних обавеза. 

Члан 22. 
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НАРУЧИЛАЦ задржава право одустанка од овог уговора уколико западне у финансијске 
тешкоће или из других оправданих разлога. 

У случају из става 1. овог члана, НАРУЧИЛАЦ је дужан да ИЗВОЂАЧУ РАДОВА исплати 
радове изведене до момента одустанка од уговора. 

Члан 23. 

НАРУЧИЛАЦ има право једностраног раскида овог уговора у следећим случајевима: ако га 
ИЗВОЂАЧ РАДОВА писмено обавести да не може да испуњава уговорне обавезе; ако 
ИЗВОЂАЧ РАДОВА касни са извођењем радова у односу на уговорене рокове; ако ИЗВОЂАЧ 
РАДОВА не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом; ако ИЗВОЂАЧ 
РАДОВА неквалитетно изводи радове; ако ИЗВОЂАЧ РАДОВА не поступа по налозима 
Надзорног органа НАРУЧИОЦА; ако ИЗВОЂАЧ РАДОВА не доведе локацију у првобитно 
стање. 

Члан 24. 

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 

Писменим актом о споразумном раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна 
права и обавезе доспеле до момента раскида. 

ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

Члан 25. 

Aко се у току извођења радова појави потреба за непредвиђеним радовима а који се нису 
могли сагледати до дана потписивања овог уговора споразумно ће се изменити уговор о јавној 
набавци а укупна вредност непредвиђених радова не може износити више од 10% вредности 
овог уговора. Одлука о измени уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и 
доставиће се извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

НАРУЧИЛАЦ нема обавезу да плати изведене непредвиђене радове које ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
изврши супротно одредбама става 1. овог члана. 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 26. 

Све спорове настале поводом извршења овог Уговора уговорне стране ће решавати 
споразумно уз поштовање обостраних интереса. 

Уколико не дође до решења, уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву. 

ПРИМЕНА ЗАКОНА 

Члан 27. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе 
Закона о облигационим односима и других позитивних прописа који регулишу ову област. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 28. 

Ако по престанку овог уговора због одустанка НАРУЧИОЦА или због његовог раскида из 
разлога које није скривио ИЗВОЂАЧ РАДОВА, НАРУЧИЛАЦ одлучи да настави радове који 
чине предмет овог уговора, предност у стицању права на извођење радова и закључење новог 
уговора о изградњи има ИЗВОЂАЧ РАДОВА из овог уговора. 

Члан 29. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и траје до реализације уговоренога 
износа а сачињен је у 4 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 2 
(три) за своје потребе. 

Члан 30. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе 
у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Члан 31. 

Саставни део овог Уговора чини: 

- Понуда бр. _____________ од  _____________,  као прилог број 1. 

 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                        ЗА ИЗВОЂАЧА    

   ________________________                                                   _______________________                    
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