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I ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 

I.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 
Наручилац:  Висока  техничка школа струковних студија Суботица 

Адреса: Суботица, Марка Орешковића 16 

Сајт Школе: www.vts.su.ac.rs 

Е-маил: office@vts.su.ac.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
    Предмет јавне набавке број 01-93-2/2015 je Услуга  –  Замена унутрашњих  електричних 

инсталација у згради Школе (Ознака из општег речника набавке: 50711000-2) 

 

 

4. Контакт (лице или служба) 
Лице  (или  служба)  за  контакт:  Стантић Живка,  телефон: 024/655-239, сваког  радног  дана     

у  периоду  од  8.00  до  14.00  часова  и  Е - mail  адреса:   office@vts.su.ac.rs 

 

 

I.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
     Предмет јавне набавке бр. 01-93-2/2015 је Услуга –  Замена унутрашњих  електричних 

инсталација у згради Школе (Ознака из општег речника набавке: 50711000-2) 

 

 

2. Партије 
Набавка није обликована у више партија

http://www.vts.su.ac.rs/
mailto:office@vts.su.ac.rs
mailto:office@vts.su.ac.r
mailto:office@vts.su.ac.r


 

 

II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица, предузетници и физичка лица - 

тј.понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке 

из конкурсне документације утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама и 

то: 

II.1  Обавезне услове по чл. 75.: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре. 

3.  да му није изречена мера забране обављања делатности која је предмет јавне 

набавке, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење 

понуда. 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

6. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач 

ималац права интелектуалне својине. 

II.2.  Додатне услове утврђене на основу чл. 76.: 

7. да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

- да је у претходне 3 (три) обрачунске године остварио укупни бруто приход у 

минималном износу од 50.000.000,00 динара. 

- потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ниједан дан у 

периоду од 36 (тридесетшест) месеци који претходе дану објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

8. да располаже неопходним пословним – техничким капацитетом и то: 

- понуђач је обавезан да поседује цертификат произвођача опреме, као доказ 

да је цертификован за монтажу и одржавање система нисконапонске опреме 

„Electric tracon“ 

- инструмент за мерење отпора изолације каблова-испитивање 

функционалности појединих уређаја и опреме као и функционалности 

целокупне инсталације, заштите од додирног напона у инсталацији, падова 

напона у инсталацији, падова напона на прикључку потрошача прелазних 

отпора уземљења (комада опреме 1). 

9. да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

- да има најмање 10 ( десет) запослених или на други начин радно ангажованих 

лица од којих један мора бити дипломирани електро инжењер, са лиценцом број 

450-одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег 

напона 
 

III УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 
условима конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл.77. Закона о јавним 
набавкама и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, бр. 



 

 

29/13), достављањем следећих доказа: 

Доказивање обавезних услова: 

1. Услов II.1.тачка 1. -Да је регистрован, доказује се: 

- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извода из регистра надлежног Привредног суда 

- За предузетнике: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извода из одговарајућег регистра 
Напомена: 

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом 
овере фотокопије после објављивања позива за достављање понуда. 

•  Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају 
сви чланови групе понуђача: 
 

2. Услов II.2.тачка 2. - Није осуђиван, доказује се: 

 

За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 

надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (НАПОМЕНА: Управа за јавне набавке 

је на свом званичном сајту, на адреси: http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/objasnjenja објавила 

мишљење и објашњење поводом Надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није 

осуђиван за кривична дела у члану 75. став 1. тачка 2) Закона, чији део наводимо: „ Из 

изложеног произилази да правна лица достављају: 

1)  извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица; 

2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег 

суда у Београду; 

С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског заступника — захтев за издавање овог уверења 

може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника 

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

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта. 

- Ако је више законских заступника мишљења смо да се за сваког доставља 

уверење из казнене евиденције.“ ) 

За предузетнике: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске 

управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

(НАПОМЕНА: Управа за јавне набавке је на свом званичном сајту, на адреси: 

http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/objasnjenja објавила мишљење и објашњење поводом 

Надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела у 

члану 75. став 1. тачка 2) Закона, чији део наводимо: „ Физичка лица/Предузетник 

Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља: 

-  уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова — захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 

рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», 

бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице 

http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/objasnjenja


 

 

рођено), али и према месту пребивалишта. “) 

За физичка лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (НАПОМЕНА: Управа за јавне набавке је на свом званичном сајту, на адреси: 

http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/objasnjenja објавила мишљење и објашњење поводом 

Надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела у 

члану 75. став 1. тачка 2) Закона, чији део наводимо: „ Физичка лица/Предузетник 

Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља: 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова — захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 

рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», 

бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице 

рођено), али и према месту пребивалишта. “) 

Напомена: 
• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од 

датума отварања понуда. 
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају 

сви чланови групе понуђача. 

3. Услов II.1.тачка 3. - Мера забране обављања делатности, доказује се: 

- За правна лица: Потврдом привредног и прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 

изречена мера забране обављања делатности. 

-  За предузетнике: Потврдом прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да 

код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 

мера забране обављања делатности. 

-  За физичка лица: Потврдом прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања одређених послова 
 
Напомена: 

 
•  Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од 

датума отварања понуда са датумом издавања документа после 
објављивања позива за подношење понуда. 

•  Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају 
сви чланови групе понуђача. 

4. Услов II.1.тачка 4. - Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, 

доказује се: 

- За правна лица, предузетнике и физичка лица : Уверењем Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода. 
Напомена: 

• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од 
датума отварања понуда. 

•  Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају 
сви чланови групе понуђача: 

5. Услов II.1.тачка 5. - Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, 

издате од стране надлежног органа, само ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. 



 

 

Напомена: Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 

доказује испуњеност обавезних услова. 

6. Услов II.1.тачка 6. - доказује се Изјавом - Образац 2, 2а и 2б - о испуњености свих 

обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине. 
Напомена: 

• Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрсцу бр. 2, 2а и 2б из 
конкурсне документације. 

•  Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају 
сви чланови групе понуђача: 

 

Доказивање додатних услова: 

7.  Услов II.2.тачка 7. - Финансијски капацитет, доказује се достављањем: Биланса 

стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2012, 2013, 2014 године) или 

''Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'' издат од стране Агенције за привредне 

регистре који садржи сажети биланс стања и успеха за последње 3 (три) обрачунске 

године 
 
Напомена: 

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија потврде са 
датумом издавања и овере фотокопије после објављивања позива 
за достављање понуда. 

• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно 
достављају сви чланови групе понуђача: 

8. Услов II.2.тачка 8. – Пословни-технички доказује се - Фотокопијом књиговодствене 
картице основног средства и фотокопијом пописне листе са стањем на дан 31.12.2014. 
Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о набавци опреме 
односно фотокопијом уговора о закупу или лизингу; Фотокопијом цертификата произвођача 
опреме. 

 
Напомена:  

 Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом 
овере фотокопије после објављивања позива за достављање 
понуда 

 

 
9. Услов II.2.тачка 9. - Кадровски капацитет, доказује се 

• За укупан број стално запослених - Фотокопијом обрасца ''ППОД'' за 
месец који претходи датуму позива за достављање понуда односно датуму 

објављивања јавног позива за достављање понуда на Порталу управе за јавне 

набавке. 

• За одговорне извођаче радова - Фотокопијом личне лиценце бр. 450 са 

Потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан 

Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није 

одузета, заједно са доказима о радном статусу наведеног лица и то у 

зависности од начина ангажовања: 

- За лице у сталном радном односу код понуђача - фотокопија радне 
књижице и М3А обрасца, уз изјаву понуђача да ће наведено лице 
решењем бити именовано за одговорног извођача радова у предметној јавној 
набавци. 

- За лице које није запослено код понуђача: фотокопију уговора о делу, 
уговора о обављању привремених и повремених послова или други 



 

 

Напомена: У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама: 

уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове 
јавне набавке уз изјаву понуђача да ће наведено лице решењем бити 
именовано за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци. 

• За квалификоване извршиоце - Фотокопијом радне књижице и М3А обрасца за 
сваког ВКВ и КВ мајстора и помоћне раднике тражене квалификације. напомена: 

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере 
фотокопије после објављивања позива за достављање понуда. 

• Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава 
заједно- кумулативно, док подизвођач не може допуњавати овај услов 
за понуђача. 

• Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава 
заједно- кумулативно, док подизвођач не може допуњавати овај услов 
за понуђача. 

• Понуђач и носилац посла - овлашћени члан групе понуђача испуњеност обавезних 

услова под II.1. тачка 1 — 4 и 6 и додатних услова под II.2. тачка 7 — 9, доказују 

''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању 

законских прописа и средствима финансијског обезбеђења" (образац 2), 

• Подизвођач испуњеност обавезних услова под II.1. тачка 1 — 4 и 6, из конкурсне 

документације доказује ''Изјавом подизвођача о испуњености обавезних услова и 

поштовању законских прописа" (образац 2а), 

• Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под II.1. тачка 1 — 4 и 6, и додатних 

услова под II.2. тачка 7 — 9, доказује ''Изјавом члана групе понуђача о испуњености 

обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2б) 

уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је понуда 

оцењена као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у року од 5 

(пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију 

напред наведених доказа о испуњености свих или само појединих (тражених), обавезних и 

додатних услова. 

 

 

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

2.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

2.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан 

конкурсном документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене 

прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији. 

2.3. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА 

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, само 

пре истека рока за подношење понуда. 

Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком 

“Измена понуде”, 'Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за јавну набавку мале вредности 



 

 

бр. 01-93-2/2015. за набавку услуга – замена унутрашњих електричних инсталација у 

згради Школе. 

 
2.4. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, 

узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком 

рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
2.5. ОЦЕНА ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а 

може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама. 

2.6. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се иста неће понављати у току исте буџетске 

године. 

2.7. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

2.8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

2.8.1. Након прегледа и стручне оцене понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве 

понуде а све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најниже 

понуђене цене. 

2.8.2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора 

у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом. 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и 

најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је остварио већи укупни бруто приход у 

претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.). 

2.9. ВАЛУТА 

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима. 

2.10. ЦЕНА 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити 

фиксна тј. не може се мењати у току реализације уговора. 
Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално. 

2.11. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  

Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 дана од дана пријема рачуна за пружене 

услуге. Уз рачун, Извршилац је дужан да достави записник о пријему услуга потписан 

од овлашћених представника обе уговорне стране. Плаћање се врши уплатом на рачун 

Извршиоца. 

Наручилац не дозвољава аванс. 



 

 

2.12. РОКОВИ: 

- Рок закључења уговора: Уговор се закључује на одређено време. 

 
2.13. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Понуђач је у обавези да достави Спецификацију услуга ( Образац 4-Образац 

структуре цене ), на којој ће се на јасан и недвосмислен начин видети количине, 

јединичне цене, опис и техничке карактеристике услуга. 

2.14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно 
група понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве у 
којој ће потврдити намеру: 
1. да ће након закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу 
и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ 
без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет)дана дужим 
од уговореног рока за извршење услуге с тим да евентуални продужетак рока за 
извршење услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење услуге. 

2.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

Заинтересовано лице у писаном облику може тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуде, путем електронске поште на e-mail.: office@vts.su.ac.rs или у писаној 
форми путем поште на адресу:  Висока техничка школа струковних студија у Суботици, 
ул. Марка Орешковића бр.16, 24000 Суботица, са назнаком: "Питања за јавну набавку 
мале вредности бр. 01-93-2/2015“. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, понуђачу доставити 
одговор у писаном облику и одговор истовремено објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници. Одговор на питање ће проследити само 
заинтересованом лицу који је поставио питање сходно одредбама члана 63. Закона. 

2.16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде је 30 ( тридесет ) календарских дана рачунајући од дана јавног 
отварања понуда. 
У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 
одбијена, као неисправна. 

2.17. МОДЕЛ УГОВОРА 

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме 
потврђује да је сагласан са моделом уговора. 
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди. 

2.18. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана 
рачунајући од дана јавног отварања понуда. 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац 
доноси Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву 
понуду. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће непосредно или електронском поштом 
доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке. 
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Понуђачи су у обавези да у зависности од начина достављања на одговарајући начин 
потврде пријем одлуке (електронски, овереном повратницом...) 

У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије 
да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са 
ранг листе чија је понуда прихватљива. Само закључен уговор сматраће се званичном 
обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде 
закључен. 

Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана 
рачунајући од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. 

2.19. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са 
повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, уз уплату прописане таксе ( 40.000,00 динара у поступку јавне набавке мале 
вредности ). Такса за заштиту права се уплаћује на следећи начин: 

- сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку мале вредности 

број 01-93-2/2015 , и назив Наручиоца 

- корисник ( прималац ) : Буџет Републике Србије 

- шифра плаћања: 153 (налог за уплату), 253 (налог за пренос) 

- Број жиро рачуна: 840-30678845-06 

- број модела:  

- позив на број: 01-93-2/2015 – број јавне набавке мале вредности 
Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку 
јавне набавке и истовремено објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

2.20. ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА: 

Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је дужан да при састављању своје понуде 

у склопу ''Изјаве'' - Образац 2, 2а и 2б наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 

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

средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Понуђач, 

Подизвођач или Члан групе понуђача је такође дужан да при састављању своје понуде у 

склопу ''Изјаве'' - Образац 2, 2а и 2б наведе да накнаду за коришћење патената, као и 

одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси 

понуђач. 

2.21. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА: 

• Понуђач или носилац посла - овлашћени члан групе понуђача, је дужан да потпише и 

овери ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању 

законских прописа и средствима финансијског обезбеђења" (образац 2), 

• Подизвођач, је дужан да потпише и овери ''Изјаву подизвођача о испуњености 

обавезних услова и поштовању законских прописа" (образац 2а), 

• Члан групе понуђача, је дужан да потпише и овери ''Изјаву члана групе понуђача о 

испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' 

(образац 2б). 

којима се доказује испуњеност обавезни и додатних услова из конкурсне документације 

неопходних за учешће у поступку јавне набавке мале вредности. 

2.22. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ: 

Понуђач може поднети понуду као: 

• самосталну понуду, 



 

 

• понуду са подизвођачем или 
• заједничку понуду као група понуђача. 

Уколико се подноси самостална понуда: 

Понуђач може да поднесе само 1 (једну) понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као 

подизвођач или у заједничкој понуди групе понуђача. 

Уколико се подноси понуда са подизвођачем: 
 
• понуђач је обавезан да то наведе у понуди. 

• Понуђач је дужан да уколико у понуди наведе подизвођаче уз своју понуду приложи 

потписану и оверену изјаву подизвођача да испуњава обавезне и додатне услове и 

поштовању законских прописа за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, 

дефинисане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) и 6), Закона о јавним набавкама Образац 2а. 

• Подизвођачи нису дужни да испуњавају обавезни услов дефинисан чл. 75. став 1. тачка 5), 

Закона о јавним набавкама, осим уколико подизвођачу није поверено извођење дела или 

свих позиција услуга који подразумевају овај услов уколико вредност истих не прелази 

10% укупне вредности услуга. Уколико вредност услуга које подлежу обавези поседовања 

посебне дозволе за обављање делатности прелази 10% укупне вредности услуга овај услов 

мора испуњавати и понуђач и подизвођач уколико је истом поверено извршење ових 

услуга. 

• Подизвођачи нису дужни да испуњавају додатне услове дефинисане чл. 76., Закона о 

јавним набавкама и конкурсном документацијом. 

Уколико понуду подноси група понуђача: 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1 

тач.1) до 4). Закона о јавним набавкама. Стога је неопходно да сваки понуђач из групе понуђача 

достави потписан и оверен образац ''Изјаве члана групе понуђача о испуњености обавезних 

и додатних услова и поштовању законских прописа '' - образац 2б, за учешће у поступку 

јавне набавке мале вредности, дефинисане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама. 

• Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама 

уколико предмет набавке подразумева испуњеност овог услова, доказује члан групе 

понуђача који је споразумом преузео обавезу извршавања ових услуга. 

• Додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном 

документацијом понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно-кумулативно, што се 

доказује ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању 

законских прописа и средствима финансијског обезбеђења ''- образац 2, коју потписује и 

оверава носилац посла - овлашћени члан групе понуђача, који је споразумом овлашћен 

да заступа групу понуђача. 

• Саставни део заједничке понуде групе понуђача је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности, који 

обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 
наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке одговарају 

неограничено солидарно према наручиоцу. 



 

 

2.23.    БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 

У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као 
неисправну ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или је није могуће упоредити са другим понудама. 

V ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ): 

1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова - Образац мора бити попуњен, 
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или 
носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

2. Образац 2 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова, 
поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења - Изјава 
мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног 
лица понуђача или носилоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталне понуде и понуде са подизвођачима и 
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача за понуду коју подноси група 
понуђача. 

3. Образац 2а - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености обавезних и додатних 
услова и поштовању законских прописа - Изјава мора бити попуњена, потписана и 
оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица свих подизвођача који су 
ангажовани на реализацији предмета јавне набавке. 

Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде која се даје са подизвођачима 
и у том случају изјаву дају сви ангажовани подизвођачи. 

4. Образац 2б - ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и 
додатних услова и поштовању законских прописа - Изјава мора бити попуњена, 
потписана и оверена од стране одговорних-овлашћених лица свих чланова групе 
понуђача. 

Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде коју даје група понуђача и у 
том случају изјаву дају сви чланови групе понуђача, осим носиоца посла - овлашћеног 
члана групе понуђача који даје изјаву на обрасцу 2. 

5. Оверена копија важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од 

стране надлежног органа. 

6. Образац 3 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од 
стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 
посла - овлашћени члан групе понуђача. 

7. Образац 4 - Образац структуре цене - Спецификација услуга - У спецификацији 
услуга морају бити унете јединичне цене сваке позиције услуге без ПДВ-а, укупна 
цена за сваку позицију услуге без ПДВ-а, као и збирна рекапитулација са укупним 
износом исказаним без ПДВ-а, посебно исказаним ПДВ-ом и укупном ценом са 
ПДВ-ом. Спецификација услуга мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од 
стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 
посла - овлашћени члан групе понуђача. 

8. Образац 5 - Изјава понуђача о начину наступа - Изјава мора бити попуњена, 
потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац 
посла - овлашћени члан групе понуђача 

9. Образац 6 - Подаци о понуђачу који наступа самостално - Образац мора бити 
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 
понуђача. 



 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачима или даје заједничку понуду 
као група понуђача исти не попуњава и оверава овај образац. 

10. Образац 7 - Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачима - Образац мора 
бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 
понуђача који наступа са подизвођачима. 

Напомена: Понуђач који наступа самостално или даје заједничку понуду као група 
понуђача не попуњава и оверава овај образац. 

11. Образац 8 - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача - Изјава мора бити 
попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 
понуђача. 

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као 
група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац. 

12. Образац 9 - Подаци о подизвођачу - Образац мора бити попуњен, потписан и 
оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица подизвођача. 

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као 
група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац. 

13. Образац 10 - Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду - 
Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног 
лица носиоца посла - овлашћеног члана групе понуђача и сваког члана групе 
понуђача. 

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не 
попуњавају и оверавају овај образац. 

14. Образац 11 - Подаци о понуђачу-носиоцу посла као овлашћеном члану групе 
понуђача- Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног- 
овлашћеног лица носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не 
попуњавају и оверавају овај образац 

15. Образац 12 - Подаци о члану групе понуђача - Образац мора бити попуњен, 
потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица свих чланова групе 
понуђача. 

Напомена: Носилац посла-овлашћени члан групе понуђача и понуђачи који наступају 
самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац. 

16. Споразум о заједничком наступу групе понуђача. 

Напомена: Споразум се доставља само у случају подношења заједничке 
понуде-понуде групе понуђача и исти потписују сви чланови групе понуђача. 

17. Образац 13 - Изјава понуђача о посети локације - Образац мора бити попуњен, 
потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 
посла- овлашћени члан групе понуђача. 

18. Образац 14 - Изјава понуђача о одговорним извођачима радовима - Изјава мора 
бити попуњена, потписана и оверена од стране одговорног-овлашћеног лица 
понуђача. 

Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац 
посла - овлашћени члан групе понуђача. 

19. Образац 15 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације 
- 
Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране 
одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе 
понуђача. 

20. Образац 16 - Обрачун трошкова припреме понуде - Образац мора бити 

попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача 

или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

 



 

 

Напомена: 

• Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове припреме 
понуде уколико је наручилац одустао од набавке. 

• Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за 
потраживање трошкова припреме понуде образац се не попуњава и не оверава. 

21. Образац 17 - Изјава о независној понуди - Образац мора бити попуњен, потписан и 
оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла- 
овлашћеног члана групе понуђача. 

22. Образац 18 - Модел уговора - Одговорно-овлашћено лице понуђача или носиоца 
посла- овлашћеног члана групе понуђача мора да попуни и парафира сваку страну 
модела уговора, потпише и овери печатом модел уговора на последњој страни, чиме 
потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

VI НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ): 

23. Образац 19 - Овлашћење представника понуђача - Образац мора бити попуњен, 
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или 
носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

Напомене: 

 Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 
овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда 
иначе не може активно учествовати у поступку отварања понуда иако је 
исту доставило у склопу запечаћене понуде. 

 Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење 
представника понуђача за учешће у отварању понуда. 

24. Образац 20 - Потврда о пријему понуде - Образац попуњава, потписује и оверава 
овлашћено лице наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе 
непосредно на адресу наручиоца из позива за достављање понуде. 

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему 
понуде.



 

 

ОБРАЗАЦ 1. 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне 

документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге и 

обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то: 

 

М.П.  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

НАПОМЕНА: Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице: 

-  понуђача који наступа самостално 

-  понуђача који наступа са подизвођачем, 

- подизвођача, 

- носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и 

- члана групе понуђача. 

За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно попуњавају 

само обрасци који се односе на исте. 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког члана групе 
понуђача 

 

Ред. 

бр. 
   НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА   
   1. ОБРАЗАЦ 1 - Образац за оцену испуњености услова да не 

2. ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних 
услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског 
обезбеђења 

да не 

3. ОБРАЗАЦ 2а - Изјава подизвођача о испуњености обавезних и 
додатних услова и поштовању законских прописа. 

да не 

4. ОБРАЗАЦ 2б - Изјава члана групе понуђача о испуњености 
обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа. 

да не 

5. Копија Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издата 
од стране надлежног органа. (Нап:Уколико има посебне дозволе ) 

да не 

6. ОБРАЗАЦ 3 - Образац понуде. да не 
7. ОБРАЗАЦ 4 - Образац структуре цене да не 
8. ОБРАЗАЦ 5 - Изјава понуђача о начину наступа да не 
9. ОБРАЗАЦ 6 - Подаци о понуђачу који наступа самостално. да не 
10. ОБРАЗАЦ 7 - Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачем. да не 
11. ОБРАЗАЦ 8 - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача. да не 
12. ОБРАЗАЦ 9 - Подаци о подизвођачу да не 
13. ОБРАЗАЦ 10 - Изјава чланова групе који подносе заједничку 

понуду. 
да не 

14. ОБРАЗАЦ 11 - Подаци о понуђачу-носиоцу посла. да не 
15. ОБРАЗАЦ 12 - Подаци о члану групе понуђача да не 
16. Споразум о заједничком наступу групе понуђача. да не 
17. ОБРАЗАЦ 13 - Изјава понуђача о обиласку локације да не 
18 ОБРАЗАЦ 14 - Изјава понуђача о одговорном извођачу радова да не 
19. ОБРАЗАЦ 15 - Изјава о прихватању услова из конк. документације да не 
20. ОБРАЗАЦ 16 - Обрачун трошкова припреме понуде. да не 
21. ОБРАЗАЦ 17 - Изјава о независној понуди. да не 
22. ОБРАЗАЦ 18 - Модел уговора о пружању услуга да не 

 



 

 

ОБРАЗАЦ 2. 

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/12 и 14/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр. 

01-93-2/2015, д а ј е с е 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА 

о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл.76. Закона о јавним 

набавкама, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења 

дефинисаних конкурсном документацијом 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред 

понуђача  _________________________  из  ______________  ул. ________________________  

бр. __ , изјављујем: 

• да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у 

оквиру поглавља II.1. тачка 1 — 4, 

• да понуђач, испуњава све додатне услове из конкурсне документације у оквиру 

поглавља II.2. тачка 7 — 9, 

• да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља II. 1. тачка 6 и то: 

о све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, 

о да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате 

накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине трећих лица. 

• да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског обезбеђења у складу 
са износима и роковима утврђеним конкурсном документацијом. 

• да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, уколико то 

наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од 

дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа 

о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и додатних услова у 

свему према Упутству за доказивање испуњености услова у оквиру пасуса III  тачка 

1-9. 

М.П.  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 



 

 

Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у поступку јавне 

набавке наступа са више подизвођача. 

 
ОБРАЗАЦ 2а. 

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/12 и 14/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр. 
01-93-2/2015, д а ј е с е 

И З Ј А В А 

ПОДИЗВОЂАЧА 
о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76, Закона о јавним 

набавкама и поштовању законских прописа 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред 

подизвођача ________________________ из _____________ ул. ________________________  

бр. __ , изјављујем: 

• да подизвођач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у 

оквиру поглавља II.1. тачка 1 — 4, 

• да подизвођач испуњава обавезни услов из поглавља II.1. тачка 6 и то: 

о све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, 

о да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате 

накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица. 

• да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као прихватљива, 

уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана 

од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију 

доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних услова у свему 

према Упутству за доказивање испуњености услова у оквиру става III тачка 1-4. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 

М. П



ОБРАЗАЦ 2б. 

 

 

Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у поступку 

јавне набавке наступа заједничком понудом као група понуђача. 

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/12 и 14/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр. 

01-93-2/2015., д а ј е с е 

И З Ј А В А 
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76, Закона о јавним 
набавкама и поштовању законских прописа 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред 

члана групе понуђача  ____________________________________  из  ____________________  

ул. ________________________ бр. ____ , изјављујем: 

• да члан групе понуђача, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном 

документацијом у оквиру поглавља II.1. тачка 1 — 4, 

• да члан групе понуђача, испуњава и додатне услове из конкурсне документације у 

оквиру поглавља II.2. тачка 7 — 9, 

• да члан групе понуђача испуњава обавезни услов из поглавља II.1. тачка 6 и то: 

о све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, 

о да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате 

накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине трећих лица. 

• да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој припада оцени 

као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави 

оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - 

тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству за доказивање 

испуњености услова. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 

М. П



 

 

 
ОБРАЗАЦ 3 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности 

бр. 01-93-2/2015, чији је предмет набавка услуга – замена унутрашњих електричних 

инсталација у згради Школе, д о с т а в љ а м о 

 

П О Н У Д У 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Број понуде: _____________  

Назив понуђача: _____________________________________________________________  

Седиште и адреса понуђача: : __________________________________________________  

Матични број ________________________________ , ПИБ __________________________  

Текући рачун ________________________ код пословне банке ______________________  

1. Да квалитетно извршимо набавку и испоруку услуга у складу са наведеним условима 

из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи 

начин: 

а) самостално б) са подизвођачем ц) заједничка понуда 

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 

2. Рок извршења услуга:  

- Гарантни рок за извршене услуге: _____ ( ______ ) година, рачунајући од дана 

комисијске примопредаје извршених услуга (гарантни рок не може бити краћи од 1 

године) 

- Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом 

- Важност :  ( ) календарских дана рачунајући од дана отварања понуда ( не може 

бити краћи од 30 дана ) 

- Начин плаћања: у року од 45 дана од дана пријема рачуна за пружене услуге; без аванса. 

 

 

 
М.П.    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: дин. 

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: дин. 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом дин. 
Словима: 

 



 

 

ОБРАЗАЦ 4 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Red.broj  

DETALJAN OPIS POZICIJA RADOVA- 
PREDMER RADOVA   Jed.mera Količina  

Jed.cena 
bez PDV-a 

/dinara/ 

Ukupna 
cena 

pozicije bez 
PDV-a 
/dinara/ 

   1. JAKA STRUJA 
    

  

1.1. REKONSTRUKCIJA GLAVNIH  
RAZVODNIH ORMANA         

    
    1.         Isključenje i ponovno uključenje napajanja električnom energijom  

neophodno za izvođenje radova. paušal
no 1     

            

2.         Demontaža postojećeg GRO ormana , sa zapisničkom predajom 
demontirane opreme Investitoru. Komplet rad i materijal. norma/

čas 15     

            

3.         Isporuka i ugradnja novog GRO, približnih dimenzija (ŠxVxD) 
1600x1600x300mm koji se izrađuje od čeličnih kvadratnih profila 
(20x20x2mm) i iznutra oblaže pertinaks pločama (debljine 5mm) sa 
drvenim okvirom i vratima (izrađenim u stilu enterijera) i bravom. 

Kompl. 1     

  U orman se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema: 

        

   - kompaktna sklopka (prekidač) tip NS 400H; nazivne struje 400A; 3P; 
nazivnog napona 690V, 50/60Hz AC; nazivne granične prekidne moći (pri 
415V) 70kA; sa pomoćnim kontaktima (okidačem za daljinski isklop I.O. 
230V) - sa MX naponskim okidačima; ili sl.; 

Kom. 1     

  -Trofazno dvotarifno brojilo 10-40A+uklopni sat+max 

Kom. 1     

  -transformator 200 VA 230/24 V Kom. 1     

   - automatski osigurač (prekidač) tip C60N (4 - 16A); jednopolni 1P; od 4A 
do 16A; B kriva; 6kA; ili sl. 

Kom. 40     

   - pomoćni relej RXM 3AB1P7 ili sl. sa tri para kontakata, 220V, AC, sa 
podnožjem za euro šinu; 

Kom. 1     

   - pomoćni relej RXM 3AB1P7 ili sl. sa tri para kontakata, 24V, sa 
podnožjem za euro šinu;  Kom. 1     

  

 - tropolno kućište osigurač-rastavljač Fupact ISFT 160A; Kom. 6     

   - umetak NVO 63A; Kom. 18     



 

 

   - katodni odvodnici prenapona MCD 50 B / 3 + 1, "OBO Bettermann", ili 
sl.; Kompl. 1     

   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima Kompl. 5     

  - 0,5kV Kom. 20     

  - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, 
tablica sa natpisom "OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) 
šine, plastične kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za 
uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice, kablovi za šemiranje i sl.). 

Kompl. 1     

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA), sa naknadnim 
građevinskim radovima (prema zahtevu Investitora i u dogovoru sa 
nadzornim organima). U poziciju se uračunava i razvezivanje krajeva 
postojećih el.vodova sa ponovnim uvezivanjem u rekonstruisani orman.  

Kompl. 1     

            

4.         Demontaža postojećeg RO-PRIZ ormana(glavni prekidač, EZN osigurači 
sa postoljem i ostalo), sa zapisničkom predajom demontirane opreme 
Investitoru. Komplet rad i materijal. 

norma/
čas 10     

            

5.         Isporuka i ugradnja novog RO-PRIZ  ormana, približnih dimenzija 
(ŠxVxD) 800x800x220mm koji se izrađuje od čeličnih kvadratnih profila 
(20x20x2mm) i iznutra oblaže pertinaks pločama (debljine 5mm) sa 
drvenim okvirom i vratima (izrađenim u stilu enterijera) i bravom. 

Kompl. 1     

  U orman se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača 
"Schneider Electric" ili sl.:         

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; ili sl.; 

Kom. 1     

   - automatski osigurač (prekidač) tip C60N (4 - 16A); jednopolni 1P; od 4 
do 32A; C kriva; 6kA; ili sl.; 

Kom. 39     

   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne 
maske, tablica sa natpisom "OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN 
(euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za 
uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice). 

        

  Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po kompletu. 

Kompl. 1     

            

6.         Demontaža postojećeg RO-S1 ormana(glavni prekidač, EZN osigurači sa 
postoljem i ostalo), sa zapisničkom predajom demontirane opreme 
Investitoru. Komplet rad i materijal. 

norma/
čas 10     

            



 

 

7.         Isporuka i ugradnja novog RO-S1  ormana, približnih dimenzija (ŠxVxD) 
800x800x220mm koji se izrađuje od čeličnih kvadratnih profila 
(20x20x2mm) i iznutra oblaže pertinaks pločama (debljine 5mm) sa 
drvenim okvirom i vratima (izrađenim u stilu enterijera) i bravom. 

Kompl. 1     

  U orman se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača 
"Schneider Electric" ili sl.:         

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; ili sl.; 

Kom. 1     

   - automatski osigurač (prekidač) tip C60N (4 - 16A); jednopolni 1P; od 4 
do 32A; C kriva; 6kA; ili sl.; 

Kom. 37     

   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne 
maske, tablica sa natpisom "OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN 
(euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za 
uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice). 

        

  Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po kompletu. 

Kompl. 1     

            

8.         Demontaža postojećeg RO-S2 ormana(glavni prekidač, EZN osigurači sa 
postoljem i ostalo), sa zapisničkom predajom demontirane opreme 
Investitoru. Komplet rad i materijal. 

norma/
čas 10     

            

9.         Isporuka i ugradnja novog RO-S2  ormana, približnih dimenzija (ŠxVxD) 
800x800x220mm koji se izrađuje od čeličnih kvadratnih profila 
(20x20x2mm) i iznutra oblaže pertinaks pločama (debljine 5mm) sa 
drvenim okvirom i vratima (izrađenim u stilu enterijera) i bravom. 

Kompl. 1     

  U orman se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača 
"Schneider Electric" ili sl.:         

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; ili sl.; 

Kom. 1     

   - automatski osigurač (prekidač) tip C60N (4 - 16A); jednopolni 1P; od 4 
do 32A; C kriva; 6kA; ili sl.; 

Kom. 35     

   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne 
maske, tablica sa natpisom "OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN 
(euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za 
uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice). 

        

  Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po kompletu. 

Kompl. 1     

            



 

 

10.         Demontaža postojećeg RO-S3 ormana(glavni prekidač, EZN osigurači sa 
postoljem i ostalo), sa zapisničkom predajom demontirane opreme 
Investitoru. Komplet rad i materijal. 

norma/
čas 10     

            

11.         Isporuka i ugradnja novog RO-S3  ormana, približnih dimenzija (ŠxVxD) 
800x800x220mm koji se izrađuje od čeličnih kvadratnih profila 
(20x20x2mm) i iznutra oblaže pertinaks pločama (debljine 5mm) sa 
drvenim okvirom i vratima (izrađenim u stilu enterijera) i bravom. 

Kompl. 1     

  U orman se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača 
"Schneider Electric" ili sl.:         

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; ili sl.; 

Kom. 1     

   - automatski osigurač (prekidač) tip C60N (4 - 16A); jednopolni 1P; od 4 
do 32A; C kriva; 6kA; ili sl.; 

Kom. 34     

   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne 
maske, tablica sa natpisom "OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN 
(euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za 
uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice). 

        

  Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po kompletu. 

Kompl. 1     

            

12.         Demontaža postojećeg RO-S4 ormana(glavni prekidač, EZN osigurači sa 
postoljem i ostalo), sa zapisničkom predajom demontirane opreme 
Investitoru. Komplet rad i materijal. 

norma/
čas 10     

            

13.         Isporuka i ugradnja novog RO-S4  ormana, približnih dimenzija (ŠxVxD) 
800x800x220mm koji se izrađuje od čeličnih kvadratnih profila 
(20x20x2mm) i iznutra oblaže pertinaks pločama (debljine 5mm) sa 
drvenim okvirom i vratima (izrađenim u stilu enterijera) i bravom. 

Kompl. 1     

  U orman se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača 
"Schneider Electric" ili sl.:         

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; ili sl.; 

Kom. 1     

   - automatski osigurač (prekidač) tip C60N (4 - 16A); jednopolni 1P; od 4 
do 32A; C kriva; 6kA; ili sl.; 

Kom. 32     



 

 

   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne 
maske, tablica sa natpisom "OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN 
(euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za 
uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice). 

        

  Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po kompletu. 

Kompl. 1     

            

  OSTALO         

9.         Prateći građevinski radovi nakon završetka elektroinstalaterskih radova:  

        

   - malterisanje i farbanje oštećenih zidova m2 10     

  Komplet rad i materijal - neophodno za sanaciju oštećenih zidova i 
vraćanje u prvobitno stanje.  Kompl. 1     

            

10.      Ispitivanje svojstava električne instalacije (merenje otpora uzemljenja, 
otpora izolacije kablova, povezanosti metalnih masa i neprekidnost 
vodova i sl.) od strane ovlašćene organizacije o čemu se izdaje overen 
izveštaj od strane ovlašćene organizacije. 

Paušalno 1     

            

  

1.2. ELEKTRO INSTALACIJA LABORATORIJE   Jed.mera Količina  

Jed.cena 
bez PDV-a 

/dinara/ 

Ukupna 
cena 

pozicije bez 
PDV-a 
/dinara/ 

            

1.          Isporuka materijala za uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih 
masa u predmetnom objektu:         

  - traka FeZn 25x4mm polagana. Traka se fiksira na tipske fabričke 
odstojne nosače na visini 0,5m od poda, u svemu prema crtežima u 
grafičkoj dokumentaciji. 

m 120     

  - ukrsni komad SRPS N.B4.936; Kom. 20     

  - zidni nosač SRPS N.B4.925; Kom. 120     

  - galvanska veza metalnih masa vijkom i maticom sa zupčastom 
podloškom; Kom. 30     

  - traka FeZn 20x3mm prosečne dužine 1m  za preveze između metalnih 
masa;  m 20     

  - Cu pletenica 16mm2 prosečne dužine  40cm sa stopicama na krajevima; 

Kom. 20     

  - P-Y 35mm2; m 10     

  - P-Y 16mm2; m 20     

  - P-Y 6mm2. m 20     

  - perforirana traka duž 1,5m Kom. 10     



 

 

  - sitan vezni rad i materijal (SIP, vijci, tiple, stopice, Cu pletenice, 
zupčaste podloške, crvena farba i sl.) 

Kompl. 1     

  - galvanski spoj vijkom i navrtkom sa zupčastom podloškom, kopmpletno 
sa provodnikom P-Y 6-16mm2 dužine od 0,5m do 1m, sa stopicama i sl.; 

kom. 20     

            

2.          Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-L1,L2,L3. Orman se sastoji 
od:         

  - orman tipske fabričke izrade, za montažu na zid, od HV čeličnog lima 
debljine 1,5mm, elektrostatički plastificirani poliesterskim prahom, sa 
vratima i bravom, sa leđnim i bočnim stranicama (dovod kablova od 
gore), IP65 izvedbe, sličan tipu KB – 3/5 (dim. VxŠxD 800x800x210mm), 
proizvođača "Evrotehna" ili sl. 

        

  U orman se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača 
"Schneider Electric",  ili slična: 

        

  1 kom kompaktni prekidač snage sa termomagnetnom zaštitom 
NSX160B 4P TMD160 sa "VIGI" diferencijalnim modulom MH id=1A 4P 
proizvod "Scneider" 

        

   1 kom pečurkasti taster crveni za nužno isključenje za montažu na vrata 
ormana XB4 Ø40mm (deblokada zakretanjem) povezati sa naponskim 
okidačem proizvod "Schneider Electric"  

Kom. 1     

  3 kom signalne sijalice Ø22mm za označavanje prisustva napona tipa 
XB4-BVM3 proizvod "Schneider" 

Kompl. 1     

  

sitan nespecificiran materijal, kanali, stezaljke, šine, šrafovska roba...             Kom. 2     

  

sve montirano na izolacionu ploču, povezano, ispitano, obeleženo i 
pušteno u funkcionalan rad. Orman mora da jednopolnu šemu izvedenog 
stanja i da poseduje tipski atest.  Kom. 3     

  Komplet rad i materijal. Kompl. 3     

            

3.          Ispitivanje svojstava kompletne instalacije uzemljenja i izjednačenja 
potencijala metalnih masa od strane ovlašćene organizacije o čemu se 
izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije. 

Paušal
no 1     

            

4.          Sitan nespecificirani materijal i rad.  Paušal
no 1     

            



 

 

 

  

1.3 KABLOVI I NOSAČI KABLOVA I OSTALI 
RADOVI  Jed.mera Količina  

Jed.cena 
bez PDV-a 

/dinara/ 

Ukupna 
cena 

pozicije bez 
PDV-a 
/dinara/ 

    
        

  DEMONTAŽA 

    1.          Demontaža postojeće električne instalacije  (kablovi, regali sl.), sa 
zapisničkom predajom Investitoru demontirane elektroinstalacione 
opreme. Komplet rad i materijal. 

norma/
čas 60     

            

  NOSAČI KABLOVA         

2.          Isporuka i montaža nosača kablova sa poklopcem i zidnim i stropnim 
nosačima na svakih 1-1,5m : 

        

   - PNK 300/50, čelični – plastificirani pocinkovani kompletno sa pratećom 
opremom: fabrički čelični nosači regala sa čeličnim tiplama i vijcima na 
svakih 1m, vezice za pričvršćenje provodnika, poklopci, spojnice, kolena 
(krivine) OBO Betterman ; 

m 10     

   - PNK 200/50, čelični – plastificirani pocinkovani kompletno sa pratećom 
opremom: fabrički čelični nosači regala sa čeličnim tiplama i vijcima na 
svakih 1m, vezice za pričvršćenje provodnika, poklopci, spojnice, kolena 
(krivine) OBO Betterman ; 

m 20     

   - PNK 100/50, čelični – plastificirani pocinkovani kompletno sa pratećom 
opremom: fabrički čelični nosači regala sa čeličnim tiplama i vijcima na 
svakih 1m, vezice za pričvršćenje provodnika, poklopci, spojnice, kolena 
(krivine)OBO Betterman l; 

m 50     

   - PNK 50/50, čelični – plastificirani pocinkovani kompletno sa pratećom 
opremom: fabrički čelični nosači regala sa čeličnim tiplama i vijcima na 
svakih 1m, vezice za pričvršćenje provodnika, poklopci, spojnice, kolena 
(krivine) OBO Betterman ; 

m 30     

   - neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i vešanje 
kablovskih regala (čelična navojna šipka Ø10mm, navrtke, podloške, 
pljosnati čelični profili i sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. 

Kompl.       

  Komplet rad i materijal. 
 1     

   - sitan vezni i montažni materijal (vijci, čelične tiple, čelične i plastične 
obujmice i sl.) Kompl. 1     



 

 

   - neophodni građevinski radovi za oblaganje kablovskih regala (na 
vidljivim mestima) gipsom, sa farbanjem – u svemu prema rešenju 
Arhitekte – količine potrebnog materijala utvrditi na licu mesta; 

Paušal
no 1     

            

3.          Isporuka i montaža čeličnih vatrootpornih obujmica i odstojnih kablovskih 
nosača – šelni, proizvođača OBO Betterman ili sl. sledećih tipova : 

        

   - 732 (6-30) GTP, OBO; vatrootporni odstojni nosač za provodnike 

prečnika  520mm. Komplet rad i materijal, čelične tiple Ø6-8mm i vijci za 
fiksiranje u beton. Obračun se vrši po kompletu; 

Kompl. 100     

   - neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i vešanje 
kablovskih regala (čelična navojna šipka Ø10mm, navrtke, podloške, 
pljosnati čelični profili, čelične tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju na 
svakih 1 – 1,5m. 

Paušal
no 1     

            

  KABLOVSKE KANALICE, RAZVODNE KUTIJE I SL. 

        

4.          

Isporuka i montaža PVC bezhalogenih PKL kanalica sa poklopcem:         

   - PVC PKL 100x60mm; Obračun se vrši po dužnom metru; 

m 120     

   - PVC PKL 100x40mm; Obračun se vrši po dužnom metru; 

m 120     

   - PVC PKL 40x40mm; Obračun se vrši po dužnom metru; 

m 20     

            

5.          

Isporuka i montaža PVC bezhalogenih razvodnih kutija sa poklopcima, 
proizvođača "Metalka Majur" ili sl.:         

   - razvodna kutija 80x80mm "OG" sa uvodnicama; 

Kom. 50     

  -razvodna kutija 150x150mm "OG" sa uvodnicama; 

Kom. 20     

  - razvodna kutija 300x300mm "OG" sa uvodnicama; 

Kom. 10     

            

  CEVI         

6.          Isporuka i polaganje instalacionih cevi sa potrebnim elementima za 
skretanje (kolenima):         

   - bezhalogena, gibljiva cev Ø 160 mm; m 10     

   - bezhalogena, gibljiva cev Ø 110 mm; m 20     

   - bezhalogena, gibljiva cev Ø 75 mm; m 50     



 

 

   - bezhalogena, gibljiva cev Ø 50 mm; m 50     

   - bezhalogena, gibljiva cev Ø 23-36 mm; m 100     

   - bezhalogena, gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; m 300     

            

   
NAPOJNI KABLOVI ZA RAZVODNE ORMANE/TABLE  Jed.mera Količina Jed.cena 

Ukupna 
cena 

7.          Isporuka materijala i izrada priključka za pomoćne razvodne 
ormane/table provodnikom tipa N2XH-J 5x25mm2.Kablovi se polažu 
delom po zidu ispod maltera i delom u prethodno postavljenom 
kablovskom regalu, uvučeni u gibljive bezhalogene PVC cevi, i manjim 
delom u bezhalogenim PVC PKL kanalicama.  Komplet rad i materijal.  

m 190     

            

8.          Isporuka, montaža i uvezivanje analognog adresibilnog modula ručnog 
javljača sa statusnom lampicom i ključem za testiranje, tip KAL-455, IP55 
izvedbe, (zajedno sa kućištem DM787 crvene boje, rezervnim staklom 
DM715, zaštitnim poklopcem DM782) proizvođača Kilsen, 

Kom.       

  Komplet rad i materijal. 
 5     

    
        

9. Isporuka materijala ipolaganje kablova za ručne javljače požara 
tipaJH(St)H 2x2x0,8mm.Kablovi se polažu delom po zidu ispod maltera i 
delom u prethodno postavljenom kablovskom regalu, uvučeni u gibljive 
bezhalogene PVC cevi, i manjim delom u bezhalogenim PVC PKL 
kanalicama.  Komplet rad i materijal.  

m 200     

            

  OSTALO         

10.       Prateći građevinski radovi nakon završetka elektroinstalaterskih radova: 
malterisanje i farbanje oštećenih zidova - neophodno za sanaciju zidova. 
Komplet rad i materijal. 

        

   - krpljenje šliceva širine cca 500mm (nastalih usled štemanja zidova za 
polaganje el.vodova); m 250     

   - malterisanje i farbanje oštećenih zidova m2 130     

  Komplet rad i materijal - neophodno za sanaciju oštećenih zidova i 
vraćanje u prvobitno stanje. Kompl. 1     

            

11.       Ispitivanje i puštanje instalacije u rad sa merenjem otpora uzemljenja i 
povezanosti metalnih masa, sa izdavanjem atesta.  paušal

no 1     

            



 

 

12.       Eventualni nepredvidivi radovi u dogovoru sa nadzornim organom.  paušal
no 1     

            

13. 
Izrada elektro projekta za izvedenu instalaciju. 

  1     

 

 Rekapitulacija  

1.1. Rekonstrukcija glavnih razvodnih ormana  

1.2. Elektro instalacija laboratorije  

1.3. Kablovi i nosači kablova i ostali radovi  

   

 UKUPNO = 1.1.+1.2.+1.3:  

 PDV 20%:  

 UKUPNO:  

 Slovima:  
 

 

 

 

Понуђач: 

 

 

_____________________ 

M.П.    Име, презиме и потпис 

 



 

 

ОБРАЗАЦ 5. 

 
      
И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА 

У поступку јавне набавке мале вредности, наступам и подносим понуду на следећи 
начин: 

А) САМОСТАЛНУ ПОНУДУ 

Б) ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

В) ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

Напомена: Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о 
подизвођачима или носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда 
подноси на тај начин. 

 

 
М.П.    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

1. назив подизвођача 

2. назив подизвођача 

3. назив подизвођача 

 

1. носилац 
посла 

2. члан групе 

3. члан групе 

4. члан групе 

5. члан групе 

 



 

 

ОБРАЗАЦ 6. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

који наступа самостално 

 

М.П.  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 
Улица и број 

Место 

Општина 

 

Одговорно - овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа - ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

E-mail:  

 



 

 

ОБРАЗАЦ 7. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

који наступа са подизвођачима 

 

М.П.  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 
Улица и број 

Место 

Општина 

 

Одговорно - овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа - ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

E-mail  

 



 

 

ОБРАЗАЦ 8. 

 

И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

За делимичну реализацију јавне набавке мале вредности, ангажујем следеће 

подизвођаче: 

М.П.  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

ВРСТА - ПОЗИЦИЈЕ 
УСЛУГА ПОВЕРЕНЕ 
ПОДИЗВОЂАЧУ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕШЋЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

% 

1. 
   

2. 
   

3 
   

4 
   

5. 
   

  УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ 
ПОДИЗВОЂАЧА: 

% 

 



 

 

ОБРАЗАЦ 9. 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у 

поступку јавне набавке наступа са више понуђача. 

М.П.    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 
Улица и број 

Место 

Општина 

 

Одговорно - овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број  

Порески број предузећа - ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

E-mail  

 



 

 

ОБРАЗАЦ 10. 
 
 

И З Ј А В А 
ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Изјављујемо да у поступку јавне набавке мале вредности за извршење услуга 

подносимо заједничку понуду и наступамо као група понуђача. 

Овлашћујемо члана групе________________________________ из ________________ , 

ул. ___________________________ бр. _____ , да као носилац посла - овлашћени члан групе 

понуђача у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери 

уговор о извршењу услуга. 

  
ПРОЦЕНТУ 

АЛ  ПУН НАЗИВ ЧЛАНА 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ВРСТА-ПОЗИЦИЈА 
УСЛУГА ПОВЕРЕНА 

ЧЛАН ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

НО УЧЕШЋЕ 
У ПОНУДИ 

% 

ПОТПИС И ПЕЧАТ 
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

   

Носилац посла:  

% м.п. 

Члан групе:  

% м.п. 

Члан групе:  

% м.п. 

Члан групе:  

% м.п. 

 



 

 

ОБРАЗАЦ 11. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

-НОСИОЦУ ПОСЛА- 
КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

М.П.   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 
Улица и број 

Место 

Општина 

 

Одговорно - овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број  

Порески број предузећа - ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

E-mail  

 



 

 

ОБРАЗАЦ 12. 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико 

се у поступку јавне набавке наступа као група понуђача. 

М.П.   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 
Улица и број 

Место 

Општина 

 

Одговорно - овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број  

Порески број предузећа - ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

E-mail  

 



 

 

ОБРАЗАЦ 13. 

 

И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ ИЗВРШАВА 

УСЛУГА 

Изјављујем да је дана ______ .  ___ . 2015. године, представник понуђача 

извршио обилазак локације и објекта, на којој се извршава услуга која је 

предмет јавне набавке мале вредности и да је исти стекао увид у све потребне 

податке и информације неопходне за припрему понуде. 

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са свим условима 

извршења услуге и да они сада видљиви, не могу бити основ за било какве 

накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и 

промене понуђених јединичних цена. 

М.П.  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

НАПОМЕНА: 

• За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само 

понуђач. 

• За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 

посла - овлашћени члан групе понуђача 



 

 

ОБРАЗАЦ 14. 
И З Ј А В А 

 

ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА 

 

У сврху реализације предмета јавне набавке мале вредности - извођења радова у складу 

са техничким условима из конкурсне документације, важећим законима и прописима, уколико 

се понуда оцени као прихватљива, биће именована следећа стручна лица - одговорни извођачи 

радова. 

 

М.П.    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

    

Ред.Бр. Име и презиме Број лиценце 
Основ 

ангажовања: 
    

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

 



 

 

ОБРАЗАЦ 15. 

 

И З Ј А В А 

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Понуђач __________________________________________ из _____________________  

ул. __________________________________  бр.  ______  овом изјавом потврђује да у 

потпуности прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне набавке мале 

вредности бр. 01-93-/2015. 

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена 

уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од тражених услова. 

М.П.   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

НАПОМЕНА: 

• За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само 

понуђач. 

• За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 
посла - овлашћени члан групе понуђача. 



 

 

ОБРАЗАЦ 16. 

ОБРАЧУН 

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

М.П.   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

Н а п о м е н а: 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12 и 

14/2015): 

• Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

• Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне набавке из 

разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу надокнади само 

трошкове: 

- израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда 

истих и уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца као и, 

- прибављања средстава финансијског обезбеђења. 

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

• Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 16 - Обрачун трошкова 

припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове. 

Трошкови припреме понуде који се потражују: 
 

   Ред.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС 

1.  дин. 

2.  дин. 

3. 
 

дин. 

4. 
 

дин. 

5. 
 

дин. 

Укупан износ трошкова који се потражује: дин. 

 



 

 

ОБРАЗАЦ 17. 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије", број 

124/12 и 14/2015), д а ј е с е 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача 

_____________________________________  (уписати назив понуђача), из  ______________  

ул. ____________________________ бр. __________ , изјављујем да је понуда бр. ________ за 

извршење услуга – замена унутрашњих електричних инсталација у згради Школе које су 

предмет ЈНМВ бр. 01-93-2/2015 сачињена и поднета независно, без договора са другим 

понуђачима или заинетресованим лицима. 

 

 

М.П.   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 



 

 

 
М О Д Е Л 

УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

број 01-93-2/2015 

 
закључен ................. године између: 

1. Високе техничке школе струковних студија у Суботици са седиштем у Суботици, улица 

Марка Орешковића  бр.16 , ПИБ:100839501 Матични број: 08009201, телефон: 

024/655-201 коју заступа директро Др Патаки Ева (у даљем тексту: Наручилац), и 

 

2. ..................................................................................................................................................... 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: ............................. 

кога  заступа...................................................................  у даљем тексту: …....................). 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је Услуга  - замена унутрашњих електричних инсталација у 
згради Школе – према спецификацији наведеној у прилогу овог уговора и Понуди број  
...............од ------------године, која је код Наручиоца заведена под бројем .................... дана 
............... године и која се налази у прилогу  овог Уговора и његов је саставни део. 

Уговорне стране констатују: 
- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности / услуга – замена 

унутрашњих електричних инсталација у згради Школе, број 01-93-2/2015 у складу 
са Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/2012 и 14/2015), 

- да је Извршилац доставио понуду број  ...............  од  ..............  године, заведена код 
Наручиоца под бројем ......... дана ................. године, која се налази у прилогу 
уговора и саставни је део овог Уговора, 

- да понуда Извршиоца одговара техничким захтевима. 

Вредност Уговора 

Члан 2. 

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи: _____________________ динара. 

ПДВ  износи: __________________динара.  

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи: _____________________динара. 

Словима: _________________________________________________________________ 
 

Цене 

Члан 3. 

Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације овог Уговора. 
 

Услови Плаћања 

Члан 4. 

Наручилац ће плаћање вршити на основу фактуре за испоручену услугу, на текући рачун 

Извршиоца  __________________ са матичним бројем _____________. 

Рок плаћања је од 45 дана од дана настанка ДПО. Даном настанка ДПО у смислу доцње сматра 

се дан када Извршилац испостави фактуру за технички примљену услугу замена  унутрашњих 

електричних инсталација у згради Школе, број ЈНМВ 01-93-2/2015. 
 

Паритет и динамика извршења услуге 

Члан 5. 

Место узвршења предметне услуге је у згради Високе техничке школе струковних студија у 



 

 

Суботици, улица Марка Орешковића 16. 

Рок извршења услуге  - замена унутрашњих електричних инсталација у згради Школе, број 

ЈНМВ 01-93-2/2015, _______дана, од дана увођења у посао. 
 

Технички услови 

Члан 6. 

Предметна услуга мора задовољити техничке спецификације и услове описане у члану 1. овог 

Уговора, као и карактеристике одређане стандардима који регулишу ову област. 

 

Квалитативни и квантитативни пријем 

Члан 7. 

Наручилац ће именовати надзорни орган за праћење извођења радова . Надзорни орган ће 

такође вршити обезбеђење места рада од стране Високе техничкие школе струковних студија у 

Суботици, као и пружити сву неопходну стручну помоћ код извођења предметне услуге.  

Надзорни орган ће пријем извршене услуге вршити у складу са важећим Правилницима и 

Упутствима. Уколико предметна услуга не одговара техничким условима и спецификацијама, 

Наручилац може да одбије пријем, а Извршилац да изврши потребне измене и задовољи задате 

услове без наплате трошкова од Наручиоца. Наручилац ће 

писменим путем обавестити Извршиоца ко су именовани чланови његови надзорног органа. 

Трошкове пријема сносе обострано, уговорне стране, свака за себе. 
 

Испорука и документа 

Члан 8. 

Извршилац се обавезује да ће након извршене предметне услуге Наручиоцу доставити следећа 

документа: 

- оригинал рачун Извршиоца који приказује количину, јединичну цену и укупну 

вредност, извршене услуге, 

- копија записника надзорног органа о пријему услуге 
 

Рекламација и гаранција 

Члан 9. 

Извршилац гарантује да је услуга која се врши по Уговору у складу са техничким 

спецификацијама и условима из прилога истог. 

Приговори због квалитативних недостатака извршене услуге важе под овим условима: 

да су поднесени Извршиоцу у року од 10 радних дана од дана констатовања основа 

рекламације, 

да је приговору приложена комисијски записник Наручиоца. 

Наручилац је дужан да обезбеди Извршиоцу могућност да провери основаност стављених 

приговора. У случају оправданих приговора, Извршилац је дужан да у разумном року отклони 

недостатке. 

Све трошкове настале кривицом Извршиоца по овом члану сноси Извршилац. 
 

Уговорна казна 

Члан 10. 

Ако Извршилац закасни са извршењем уговорене услуге у уговореном року дужан је да за 

сваки дан закашњења плати примаоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на 

вредност извршене услуге са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од 5 % од 

укупне вредности. 

Делимично извршење услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне 

казне. Износ за наплату уговорне казне обрачунава наручилац при исплати рачуна. 

Ако Извршилац једнострано раскине Уговор или врши услугу која битно одступа од уговорних 

одредби по питању количина и рокова извршења, Наручилац има право да депоновани 



 

 

инструмент обезбеђења плаћања Извршиоца, из члана 11. Уговора, поднесе на наплату. 

 

Гаранција за добро извршење посла 

Члан 11. 

Извршилац ће приликом потписивања Уговора доставити Извршиоцу, а на име гаранције за 

добро извршење посла: 

Бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 10% вредности из члана 2. Уговора и 

роком важности дужим минимум 30 дана од уговореног датума извршења услуге, картон 

депонованих потписа и Потврду пословне банке која представља доказ да су меница и 

овлашћење регистровани код Народне банке Србије. 

 

Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за губитак 

до кога буде дошло због пропуста Извршиоца да изврши своје обавезе по Уговору. У случају 

продужетка рока за завршетак услуге Извршилац је у обавези да Наручиоцу достави ново 

менично овлашћење на исти износ, а са продуженим роком важности од 30 дана од 

новоутврђеног рока извршења услуге. 

 

Извршилац ће приликом потписивања Уговора, уколико се налази на списку негативних 

референци, а ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, доставити Наручиоцу на име гаранције за додатно испуњење уговорних 

обавеза: Бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 15% вредности из члана 2. Уговора 

и роком важности дужим минимум 30 дана од уговореног датума извршења услуге, картон 

депонованих потписа и Потврду пословне банке која представља доказ да су меница и 

овлашћење регистровани код Народне банке Србије . 
 

Додатна објашњења и информације 

Члан 12. 

У случају прекида испоруке Извршилац је дужан да достави сва додатна објашњења и 

информације, а ради предузимања активности за разрешавање насталог проблема. 
 

Раскид уговора 

Члан 13. 

Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити 

Извршиоцу раскине овај Уговор у целости или делимично: 

- ако Извршилац не изврши услугу делимично или у целости у року (роковима) из 

Уговора. 

- ако Извршилац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору. 

- ако извршена услуга не испуњава одређене параметре квалитета из понуде, односно ако 

- не испуњава техничке услове; 

 

Виша сила 

Члан 14. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом Уговору, 

уколико је она последица више силе. 

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог 

Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: 

рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење 

обавеза. 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други писмени 

начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне 

обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање околности више 

силе, а која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност 



 

 

не спречава слање таквог обавештења. 

За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због 

неизвршења уговорних обавеза. 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за 

период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања 

последица тих околности. 
 

Решавање спорова 

Члан 15. 

У случају спора између Наручиоца и Извршиоца уговара се надлежност суда у Суботици. 
 

Раскид Уговора 

Члан 16. 

Изузетно става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико 

Извршилац не изврши услугу која је предмет јавне набавке, у уговореном року, као ни у 

накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се издавањем гаранције за 

добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна 

припада по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

За ИЗВРШИОЦА          За НАРУЧИОЦА 

 

 

____________________     ____________________ 

Директор -       Директор – Др Патаки Ева 
 



 

 

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда 

иначе не може активно учествовати у поступку отварању понуда иако је исту 

доставило у склопу запечаћене понуде. 

 
 
 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

Овлашћује се  ______________________________________________________ да у име и 

испред понуђача: _________________________________ из _______________________ , 

ул. _______________________ бр. _____ , може да учествује у поступку отварања понуда 

за јавну набавку мале вредности бр. _______________ и предузима све радње прописане 

Законом о јавним набавкама. 

 

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у 

друге сврхе се не може користити. 

Дана, ____ . ____ . 2015. године 

П о н у ђ а ч 
м.п.  ________________________  

(потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 19 



 

 

ОБРАЗАЦ 20. 
 

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник Републике Србије", број 124/12 и 14/2015), д а ј е с е 

П О Т В Р Д А 

О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

За јавну набавку мале вредности бр. 01-93-2/2015 

Овом потврдом Наручилац  ______________________________________________ из 

 _____________________ ул. ______________________________ бр. ______ , потврђује да 

је од стране  __________________________________  (име и презиме ов.лица понуђача), као 

овлашћеног представника Понуђача  _____________________________________________  из 

 _____________________  ул.  __________________________________________  бр.  _______ , 

предата Понуда бр. ___________  од  _____ . __ .2015. године за Јавну набавку мале 

вредности бр. ______ од ______.2015. године. 

Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр. _______од ____.2015.године. 

 

 

НАПОМЕНА: 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе 
непосредно - директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом 
или преко курирских служби. 

Датум пријема понуде: .2015.године 

Време пријема понуде: часова 

Овлашћено лице наручиоца:  

Потпис: М.П. 

 


