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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл.2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број 404-97/2017-02-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку      

бр.404-97/2017-02-2, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку – Јавна расвета за бициклистичку стазу 

ЈН бр. 20/2017 
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III 
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добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
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XV Овлашћење представника понуђача 43 

 
 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ  

 

1. Подаци о наручиоцу 

    Наручилац:                          Општинска управа општине Петровац на Млави 

    Адреса:                                 ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави  

    Интернет страница:             www.petrovacnamlavi.rs    

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Одлуком о покретању поступка 

бр. 404-97/2017-02. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 20/2017 је постављање и инсталација јавне расвете на 
бициклистичкој стази.   
 
4. Циљ поступка 

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

5. Врста поступка: отворени поступак 

6. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Марина Бачкић,  

 Е - mail адреса (или број факса): marina@petrovacnamlavi.rs  

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.20/2017 постављање и инсталација-изградња јавне расвете 
на бициклистичкој стази, у општем речнику набавке означена под ознаком: 31500000 – 
расветна опрема и електричне светиљке, 45000000- грађевински радови 51000000 – 
услуге инсталирања.  
 
2.Партије 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 

 

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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III  ВРСТА,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА 

 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА СВЕТИЉКЕ И 
СТУБОВЕ СПОЉНОГ ОСВЕТЉЕЊА БИЦИКЛИСТИЦКА СТАЗА 
"КАМЕНОВО" 

     Свака тачка овог предмера обухвата набавку и испоруку главног и 
свог помоћног, потребног материјала, односно извођење свих 
потребних радова (и оно што није експлицитно наведено) да би 
инсталација била урађена у складу са свим стандардима и 
прописима и да би несметано функционисала. Сав употребљен 
материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати 
стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном 
радном снагом и у потпуности према техничким прописима 
важећим за предметне врсте радова. 

    
Цена укључује и израду све евентуалне радионичке 
документације, испитивање и пуштање у исправан рад свих 
елемената инсталација наведених у позицијама. Наведени типови 
и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог 
материјала нису обавезни. Извођач може уградити и другу 
опрему, односно материјал, али под условом да уграђена опрема, 
односно материјал имају исте или боље електротехничке и 
конструктивне карактеристике, а што потврђују атести  и оверава 
стручно лице - надзорни орган. 
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ГЛАВНИ МАТЕРИЈАЛ - СВЕТИЛЈКЕ И СТУБОВИ СПОЛЈНОГ 
ОСВЕТЛЈЕНЈА КОМПЛЕКСА   

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Количина 

Светиљка за јавно осветљење са ЛЕД изворима светлости, 
укупне снаге маx 55W, неутрално беле боје светлости, 
температуре 4000-4500 К. Минимални флукс светиљке је 5500лм.  
Кућиште светиљке је израђено од висококвалитетног алуминијума 
ливеног под притиском, и учвршћено нерђајућим спојницама. 
Протектор је израђен од термички ојачаног равног каљеног 
стакла.  Светиљка је прилагођена за монтажу хоризонтално на 
лиру (пречника 60мм).  Комплетна светиљка је у степену 
заштите ИП67. Отпорност на удар је у класи ИК08. Живорни век 
ЛЕД извора светлости износи >50000 радних часова, уз услов да 
флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног.   
Светиљка је слична типу типа "ЛЕД КРИСТАЛ 1" произвођача 
"Феман" или одговарајућа.   
Уз понуду доставити атест акредитоване лабораторије и узорак 
светиљке. ком 63.00 
Светиљка за јавно осветљење са ЛЕД изворима светлости, 
укупне снаге маx 20W, неутрално беле боје светлости, 
температуре 4000-4500 К. Минимални флукс светиљке је 2600лм.  
Кућиште светиљке је израђено од висококвалитетног 
алуминијумаи учвршћено нерђајућим спојницама. Протектор је 
израђен од поликарбоната.  Светиљка је прилагођена за монтажу 
хоризонтално на лиру (пречника 60мм).  Комплетна светиљка је 
у степену заштите ИП65. Отпорност на удар је у класи ИК08. 
Живорни век ЛЕД извора светлости износи >50000 радних часова, 
уз услов да флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног.  
Светиљка је слична типу типа "ЛЕД СИМПЛЕ" произвођача 
"Феман" или одговарајућа.   
Уз понуду доставити атест акредитоване лабораторије и узорак 
светиљке ком 63.00 
Светиљка за јавно осветљење са натријумовим  извором 
светлости, снаге 70W ("тубе" или "булб"), опремљена предспојним 
уређајима, пригушницом НаВт 70W и упалјачем.  Кућиште 
светиљке је израђено од висококвалитетног алуминијума   
ливеног под притиском, учвршћено нерђајућим спојницама. 
Протектор је израђен од поликарбоната.  Светиљка је 
прилагођена за монтажу хоризонтално на лиру (пречника 60мм).  
Комплетна светиљка је у степену заштите ИП65. Отпорност на 
удар је у класи ИК09.   
Светиљка је слична типу "ФОПАЛ 1" произвођача "Феман" 
Јагодина или одговарајућа.   
Уз понуду доставити атест акредитоване лабораторије и узорак 
светиљке. ком 4.00 
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Светиљка за јавно и парковско осветљење са натријумовим  
извором светлости, снаге 150W ("тубе" или "булб"), опремљена 
предспојним уређајима, пригушницом НаВт 150W и упаљачем.  
Кућиште светиљке је израђено од висококвалитетног алуминијума  
ливеног под притиском, учвршћено нерђајућим спојницама. 
Протектор је израђен од поликарбоната.  Светиљка је 
прилагођена за монтажу на стуб (пречника 60мм).  Комплетна 
светилјка је у степену заштите ИП65. Отпорност на удар је у класи 
ИК10.  
Светиљка је слична типу  "УРБАНА" произвођача "Феман" 
Јагодина или одговарајућа.   
Уз понуду доставити атест акредитоване лабораторије и узорак 
светиљке ком 2.00 
Челични стуб јавне расвете, обојен антикорозивном темељеном и 
завршном бојом (слично "Ирком") према захтеву 
Инвеститора,укупне  висине 6м изнад земље, комплет са два 
носача за монтажу светиљки на 6м и 4,5м. Стуб испоручити 
комплет са анкерима и анкер плочом. Стуб мора имати ревизиони 
отвор за повезивање каблова, мора бити опремљен попречним 
профилом за уградњу приклјучне плоче и завртњем за уземљење 
са унутрашње стране. 
Стуб је сличан типу "Кактус 2" Х 6/4,5 "Феман" Јагодина. Стуб је 
опремљен РПО ИВ прикључном плочом, ожичен за две светиљке 
са ПП00-Y 3x1,5мм. 
 Комплет са припадајућим анкер вијцима и наврткама са 
заштитним пластичним поклопцима. Уз понуду доставити атест 
произвођача и атесте радника за заваривање и узорак стуба. ком 63.00 
Модуларни мерно разводни СМЦ орман приблизних димензија 
320x665x235мм, за монтажу на стуб са косим кровом, са леђним 
носачима за причвршћење било перфорираном, било прохром 
траком. Орман је изолациони, самогасиви, од негоривог 
полиестера ојачаног стакленим влакнима, у заштити мин  
ИП65,ИК10. Уз понуду доставити атест акредитоване 
лабораторије и узорак ормана. ком 1.00 
Модуларни  разводни СМЦ орман приблизних димензија 
510x820x235мм, за монтажу на стуб са косим кровом, са леђним 
носачима за причвршћење било перфорираном, било прохром 
траком. Орман је изолациони, самогасиви, од негоривог 
полиестера ојачаног стакленим влакнима, у заштити ИП65,ИК-10. 
Орман је са монтажном плочом за монтажу опреме према потреби 
инвеститора. Уз понуду доставити атест акредитоване 
лабораторије и узорак ормана. ком 1.00 
Спољашњи вод за уземљење слицан типу: ЕЛДС 108/400 фи12 
атестиран по пропису СРПС У.М1.047:1987. Минимална сила 
раздвајања споја је 10кН. Уз понуду доставити атест лабораторије 
и узорак спољног вода за уземљење. ком 2.00 
Механичка заштита - заштитна прекривка слицна типу: ФЗ 
100,3мм, Л-2000мм,атестирана према пропису СРПС ЕН 62262 са 
степеном отпорности на ударе ИК10. Уз понуду доставити атест 
акредитоване лабораторије и узорак механичке заштите. ком 2.00 
Кабал - ПП00-А 4х25мм2 ФеЗн 24х4mm, са гал штитницима и 
позор траком 
 
 М1 1.700 
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Место испоруке и монтирања добара је општина Петровац на Млави, пут Каменово-
Петровац на Млави-бициклистичка стаза.   
 
Обилазак локације је обавезан и исти се може извршити дана 11.09.2017. године, у 
врмену од 8,00 до 11,00 часова. 
 
Захтев за обилазак локације може се доставити наручиоцу, путем електронске поште на 
адресу marina@petrovacnamlavi.rs најкасније до 08.09.2017. године до 14,00 часова. 
 
Представник заинтересованог лица дужан је да представнику наручиоца преда 
пуномоћје за обилазак локације (на меморандуму понуђача, заведено, потписано и 
печатом оверено). 
 
Напомена: Набавка предмтних добара обухвата и њихову инсталацију и све 
везане трошкове који настану поводом предметне набавке и ставања у функцију 
светиљки. 
 
IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 
1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
 
4) 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 немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатни услов и то: 
 
Да је извшен обилазак локације.  

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)  

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, а додатне услове 
испуњавају заједно.  

 
 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
1.1. Испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је 

у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођа-Образац 2.), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

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.  

 

1.2    Услов који се односи на обилазак локације 

Да је представник понуђача, извршио увид, односно обишао место испоруке и 
монтирања расвете (локацију) – у циљу упознавања са постојећом ситуацијом и 
условима. 
 
Поступка обиласка локације детаљно је описан у III поглављу. 
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1.3.  
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и члана 
75. став 2. Закона. а све додатне услове понуђач испуњава сам. 
 
1.4.  
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а 
додатне услове испуљавају заједно. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач  _________________________________________________________ 

[навести назив понуђача] 

 у поступку јавне набавке  број 20/2017-  Јавна расвета за бициклистичку стазу, испуњава 
све услове из чл. 75. ЗЈН за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

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); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 

 

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.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач_________________________________________________________ 

[навести назив подизвођача]  

у поступку јавне набавке број 20/2017 - Јавна расвета за бициклистичку стазу, испуњава 

обавезне  услове из чл. 75. Закона, за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

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); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде. 

 

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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V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

          Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који 
се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског 
тумача. 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

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

Понуду доставити на адресу:.  

Општина Петровац на Млави 

ул. Српских владара бр. 165 

12 300 Петровац на Млави 

 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Јавна расвета за бициклистичку стазу– ЈН 
бр.20/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 03.10.2017. године до 9,00 часова. Отварање понуда спроводи се 
одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана у 10:30 часова. У 
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 
 

1. Образац понуде                   
2. Образац струкуре цене   
3. Изјава о достављању менице и меничног 

     овлашћења за добро извршење посла                                              

4. Изјава о достављању менице и меничног 
    овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року    

5. Изјава о одговорном извођачу радова          
6. Изјава о законским обавезама                                                                       
7. Тршкови припреме понуде (само ако потражује трошкове)          
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8. Изјава о независној понуди  
9.  Модел уговора  
10. Образац потврде о извршеном обиласку локације 
 

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 матерјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. и 76. 
Закона...),који 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 и мора бити достављен уз понуду. 
 
3. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

4. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. Начин измене, допуне и опозива 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општине Петровац на 
Млави, ул. Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави  

„Измена понуде за јавну набавку – Јавна расвета за бициклистичку стазу - ЈН бр. 
20/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку – Јавна расвета за бициклистичку стазу – ЈН бр. 
20/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Јавна расвета за бициклистичку стазу – ЈН 
бр.20/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку – Јавна 
расвета за бициклистичку стазу, ЈН бр.20/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
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6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем.  

 

7. Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

8. Заједничка понуда 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. Закона и то 

податке о: 

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

• понуђачу који ће издати рачун, 

• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
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• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 
9. Начин и услови плаћања, рока, места и начина испоруке  као и друге околности 
од  којих зависи прихватљивост понуде   
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана испруке и монтаже предметних светиљки, 
односно изградње јавне расвете за бициклистичку стазу, по испостављеној окончаној 
ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и цена из понуде и 
потписаној од стране стручног надзора и предаје менице да отклањање недостатака у гарантном 
року. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу рока, места, времена и начина испоруке добара: 

Рок за испоруку и монтажу,извођење неопходних радова не може бити дужи од 30 
календарских дана од дана увођења у посао за монтажу, инсталацију јавне расвете.   
Место испоруке и монтирања добара је општина Петровац на Млави, пут Каменово-
Петровац на Млави-бициклистичка стаза.   
 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 
9.4. Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Гарантни рок за квалитет изведених радова не може бити мањи од 2 године и 
рачуна се од датума примопредаје. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у 
складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с 
тим што је Понуђач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, 
заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу. 
 
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена у понуди исказује се у динарима без ПДВ и са ПДВ-ом. 

У цену  нису урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне енергије, 

трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача и ПДВ. 
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Цена је фиксна за уговорени период снабдевања и не може се мењати, осим ако до 

повећања цена дође на основу Закона и других прописа који регулишу ову област. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 

ускладу са чланом 92. Закона. 

 

11. Подаци о врсти, адржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача  

Понуђач је дужан да уз понуду достави потписане од стране овлашћеног лица и 

печатом оверене изјаве: 

-  о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла; 
- о достављању менице и меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном 
року; 
 

 Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у тренутку 

закључења уговора Наручиоцу преда: 

 

1) бланко соло меницу и менично овлашћење за добро извршење посла (извршење 

уговорних обавеза) у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности 30 дана дужим од рока за испоруку светиљки и извођење 

неопходних радова. 

Уколико се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, 
мора се продужити рок трајања за сопствену бланко меницу за испуњење уговорних 
обавеза. 
 

 Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да уз 

окончану ситуацију предмета јавне набавке, преда Наручиоцу преда: 

 

2) бланко соло меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном 

року, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 

30 дана дуже од гарантног рока. 

 Уз меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврду о 

регистрацији менице од стране пословне банке и копију картона депонованих потписа.  

    Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, 

платив на први позив и без права на приговор. 

            Уколико изабрани понуђач не достави напред наведена средства финансијског 

обезбеђења, Наручилац неће закључити уговор са њим и може закључити уговор са 

првим следећим понуђачем, према условима из конкурсне документације. 

12. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о 
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пореским обавезама, заштити животне средине а који су везани за извршење 
уговора о јавној набавци 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.  

 

13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача 

За предметну јавну набавку нису предвиђена средства финансијског обезбеђења.  
 

14. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

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

15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 

наручиоца, електронске поште на е-маил: marina@petrovacnamlavi.rs тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 20/2017 

године. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 
понуђача односно његовог подизвођача 

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

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

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

Уколико два или више понуђача, понуде исту цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда понуђача која је прва пристигла на адресу наручиоца. 

19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.(Образац изјаве дат је у 
конкурсној документацији). 

20. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица 

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

21. Начин рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-
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маил: marina@petrovacnamlavi.rs факсом на број 012/331-283 или препорученом 

пошиљком са повратницом.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења 

захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 

за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 131д. Закона. Наручилац може и пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права да закључи уговор о јавној набавци. 

 

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, 

7) потпис подносиоца 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне 

елементе,наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Ако се захтев подноси пре или након отварања понуда,подносилац захтева је 

дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000 динара. 

Као доказ о уплати таксе,уз захтев за заштиту права прихватиће се : 

1)Потврда о извршеној уплати  таксе из члана 156. Закона, која садржи следеће: 

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs


               Јавна расвета за бициклистичку стазу, ЈНбр.20/2017                  стр. 20 од 43 

-да буде издата од стране банке и да садржи печат банке 

- 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.  

  -износ таксе ; 

  -број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

   -шифру плаћања: 153 или 253; 

  -позив на број: ЈН бр.27/2017 ; 

  -сврха: такса за ЗЗП; ОУ ОпштинеПетровац на Млави; ЈН бр.20/2017  (уписати 

редоследом како је наведено) 

   - корисник: буџет Републике Србије; 

   -назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата  таксе; 

 -потпис овлашћеног лица банке;   и  

 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или Поште, који садржи и све друге напред поменуте елементе потврде о 

извршеној уплати републичке административне таксе  или 

3) Потврда издата од стране Министарства финансија РС- Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом,која садржи све напред поменуте елементе, осим 

елемената из тачке 1. под  (1) и (10) тј.печат и потпис овлашћеног лица банке, за 

подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор   или 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 

поменуте елементе 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. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

22. Рок у којем ће уговор бити закључен 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  
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VI    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 
Понуда бр. ________________ од __________________године, за јавну набавку  добара 

Јавна расвета за бициклистичку стазу, ЈН број 20/2017 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача:  

 

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-

маил) 

 

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: ДОБРА – Јавна расвета за бициклистичку стазу- 

постављање и инсталација-изградња јавне расвете. 
 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок за испоруку и монтажу,извођење 
неопходних радова од дана увођења у посао, 
за монтажу, инсталацију јавне расвете.    

 

______________ календарских дана 

Рок важења понуде _______________ дана (не краћи од 40 

дана) 

Гарантни рок (не мањи од две године) _______ године 

 

Рок плаћања - 45 дана од дана испруке и монтаже предметних светиљки, односно 
изградње јавне расвете за бициклистичку стазу, по испостављеној окончаној ситуацији, 
сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и цена из понуде и 
потписаној од стране стручног надзора и предаје менице да отклањање недостатака у гарантном 
року. 

Место испоруке и монтирања добара је општина Петровац на Млави, пут 
Каменово-Петровац на Млави-бициклистичка стаза.   
 

  

 
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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VII    ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 
 I II III IV V 
Р.бр. ГЛАВНИ МАТЕРИЈАЛ - СВЕТИЛЈКЕ 

И СТУБОВИ СПОЛЈНОГ 
ОСВЕТЛЈЕНЈА КОМПЛЕКСА - 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Јед. 
мере 

Количина 

Цена без 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

 Светиљка за јавно осветљење са 
ЛЕД изворима светлости, укупне 
снаге маx 55W, неутрално беле боје 
светлости, температуре 4000-4500 К. 
Минимални флукс светиљке је 
5500лм.  Кућиште светиљке је 
израђено од висококвалитетног 
алуминијума ливеног под притиском, 
и учвршћено нерђајућим спојницама. 
Протектор је израђен од термички 
ојачаног равног каљеног стакла.  
Светиљка је прилагођена за монтажу 
хоризонтално на лиру (пречника 
60мм).  Комплетна светиљка је у 
степену заштите ИП67. Отпорност на 
удар је у класи ИК08. Живорни век 
ЛЕД извора светлости износи >50000 
радних часова, уз услов да флукс не 
опадне на мање од 80% од 
иницијалног.   
Светиљка је слична типу типа "ЛЕД 
КРИСТАЛ 1" произвођача "Феман" 
или одговарајућа.   
Уз понуду доставити атест 
акредитоване лабораторије и узорак 
светиљке. ком 63.00 

  

 Светиљка за јавно осветљење са 
ЛЕД изворима светлости, укупне 
снаге маx 20W, неутрално беле боје 
светлости, температуре 4000-4500 К. 
Минимални флукс светиљке је 
2600лм.  Кућиште светиљке је 
израђено од висококвалитетног 
алуминијумаи учвршћено нерђајућим 
спојницама. Протектор је израђен од 
поликарбоната.  Светиљка је 
прилагођена за монтажу 
хоризонтално на лиру (пречника 
60мм).  Комплетна светиљка је у 
степену заштите ИП65. Отпорност на 
удар је у класи ИК08. Живорни век 
ЛЕД извора светлости износи >50000 
радних часова, уз услов да флукс не 
опадне на мање од 80% од ком 63.00 
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иницијалног.  
Светиљка је слична типу типа "ЛЕД 
СИМПЛЕ" произвођача "Феман" или 
одговарајућа.   
Уз понуду доставити атест 
акредитоване лабораторије и узорак 
светиљке 

 Светиљка за јавно осветљење са 
натријумовим  извором светлости, 
снаге 70W ("тубе" или "булб"), 
опремљена предспојним уређајима, 
пригушницом НаВт 70W и упалјачем.  
Кућиште светиљке је израђено од 
висококвалитетног алуминијума   
ливеног под притиском, учвршћено 
нерђајућим спојницама. Протектор је 
израђен од поликарбоната.  
Светиљка је прилагођена за монтажу 
хоризонтално на лиру (пречника 
60мм).  Комплетна светиљка је у 
степену заштите ИП65. Отпорност на 
удар је у класи ИК09.   
Светилјка је слична типу "ФОПАЛ 1" 
произвођача "Феман" Јагодина или 
одговарајућа.   
Уз понуду доставити атест 
акредитоване лабораторије и узорак 
светиљке. ком 4.00 

  

 Светиљка за јавно и парковско 
осветљење са натријумовим  
извором светлости, снаге 150W 
("тубе" или "булб"), опремљена 
предспојним уређајима, пригушницом 
НаВт 150W и упаљачем.  Кућиште 
светиљке је израђено од 
висококвалитетног алуминијума  
ливеног под притиском, учвршћено 
нерђајућим спојницама. Протектор је 
израђен од поликарбоната.  
Светиљка је прилагођена за монтажу 
на стуб (пречника 60мм).  
Комплетна светилјка је у степену 
заштите ИП65. Отпорност на удар је 
у класи ИК10.  
Светиљка је слична типу  "УРБАНА" 
произвођача "Феман" Јагодина или 
одговарајућа.   
Уз понуду доставити атест 
акредитоване лабораторије и узорак 
светиљке ком 2.00 

  

 Челични стуб јавне расвете, обојен 
антикорозивном темељеном и 
завршном бојом (слично "Ирком") 
према захтеву Инвеститора,укупне  ком 63.00 
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висине 6м изнад земље, комплет са 
два носача за монтажу светиљки на 
6м и 4,5м. Стуб испоручити комплет 
са анкерима и анкер плочом. Стуб 
мора имати ревизиони отвор за 
повезивање каблова, мора бити 
опремљен попречним профилом за 
уградњу приклјучне плоче и 
завртњем за уземљење са 
унутрашње стране. 
Стуб је сличан типу "Кактус 2" Х 6/4,5 
"Феман" Јагодина. Стуб је опремљен 
РПО ИВ приклјучном плочом, ожичен 
за две светиљке са ПП00-Y 3x1,5мм. 
 Комплет са припадајућим анкер 
вијцима и наврткама са заштитним 
пластичним поклопцима. Уз понуду 
доставити атест произвођача и 
атесте радника за заваривање и 
узорак стуба. 

 Модуларни мерно разводни СМЦ 
орман приблизних димензија 
320x665x235мм, за монтажу на стуб 
са косим кровом, са леђним 
носачима за причвршћење било 
перфорираном, било прохром 
траком. Орман је изолациони, 
самогасиви, од негоривог полиестера 
ојачаног стакленим влакнима, у 
заштити мин  ИП65,ИК10. Уз понуду 
доставити атест акредитоване 
лабораторије и узорак ормана. ком 1.00 

  

 Модуларни  разводни СМЦ орман 
приблизних димензија 
510x820x235мм, за монтажу на стуб 
са косим кровом, са леђним 
носачима за причвршћење било 
перфорираном, било прохром 
траком. Орман је изолациони, 
самогасиви, од негоривог полиестера 
ојачаног стакленим влакнима, у 
заштити ИП65,ИК-10. Орман је са 
монтажном плочом за монтажу 
опреме према потреби инвеститора. 
Уз понуду доставити атест 
акредитоване лабораторије и узорак 
ормана. ком 1.00 

  

 Спољашњи вод за уземљење слицан 
типу: ЕЛДС 108/400 фи12 
производјац"ФЕМАН" атестиран по 
пропису СРПС У.М1.047:1987. 
Минимална сила раздвајања споја је 
10кН.Уз понуду доставити атест 
лабораторије и узорак спољног вода ком 2.00 
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за уземљење. 

 Механичка заштита - заштитна 
прекривка слицна типу: ФЗ 100,3мм, 
Л-2000мм,произвођач"ФЕМАН" или 
одговајарући, атестирана према 
пропису СРПС ЕН 62262 са степеном 
отпорности на ударе ИК10. Уз понуду 
доставити атест акредитоване 
лабораторије и узорак механичке 
заштите. ком 2.00 

  

 Кабал - ПП00-А 4х25мм2 ФеЗн 
24х4mm, са гал штитницима и позор 
траком 
 

 
М1 

 
1.700 

  

      
 

 

  
УКУПНО  

  

 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: тако што ће у 
колони 4 и 5 унети цене са и без ПДВ-а, по савком добру и послу имајући у виду 
наведене количине. 
На крају у Рекапитулацији навести укупну вредност понуде без ПДВ-а и са ПДВ-ом 
(уколико је понуђач у систему ПДВ-а). 
  

Датум: ____________________  М.П.                 ___________________ 

                                           Потпис овлаћеног лица 

Напомене: 

Образац структуре цене – Предмер, је у ствари технички опис карактеристика сваке позиције са тачним 
количинама и јединичним ценама сваке позиције обухваћене спецификацијом.   
 

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. 

Свака ставка из структуре цене мора бити попуњена у супротом понуда хе бити одбијена као 

неприхватљива 
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VIII  ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели 
уговор за јавну набавку - Јавна расвета за бициклистичку стазу, бр.20/2017, на дан 
закључења уговора доставити бланко соло меницу прописано потписану и оверену, са 
копијом картона депонованих потписа, доказом о регистрацији код Народне банке Србије 
и меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком 
доспећа „по виђењу” и роком важности 30 дана дужим од рока за испоруку светиљки и 
извођење неопходних радова, као средство финансијког обезбеђења за своје уговорне 
обавезе. 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_________________________        ___________________________ 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или 

са подизвођачима. 

Уколико понуђач наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 

овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе 
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IX  ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У 

ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели уговор 
за јавну набавку Јавна расвета за бициклистичку стазу, бр.20/2017, уз окончану 
ситуацију предмета јавне набавке, при пријему добара и радова, доставити бланко 
сопствену меницу прописано потписану и оверену са копијом картона депонованих 
потписа, доказом о регистрацији код Народне банке Србије и меничним овлашћењем за 
отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10 % од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и 
роком важења 30 дана дуже од гарантног рока.  

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_________________________        ___________________________ 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или 

са подизвођачима. 

Уколико понуђач наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 

овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе 
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X  ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 

периоду извршења уговора за извођење радова који су предмет јавне набавке 

бр.20/2017. 

 

Бр. Име и презиме Број лиценце 

Основ ангажовања: 

    1. Запослен код  понуђача 

    2. Ангажован уговором 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

       
                      Потпис овлашћеног лица  

     Датум:    _______________                _______________________ 

                                                                      М.П.  

      

     Образац копирати у потребном броју примерака. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и 
оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице 
члана групе. 

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за 
запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. 

 

 

 

 



               Јавна расвета за бициклистичку стазу, ЈНбр.20/2017                  стр. 32 од 43 

 

          

XI   МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – Јавна расвета за бициклистичку стазу  

Закључен између: 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ; адреса: Српских владара 

165 , 12300 Петровац на Млави, телефон. 012/331-280. матични број: 07198264 , шифра 

делатности: 8411, ПИБ: 102538275, коју заступа начелник ОУ Горан Стефановић (у 

даљем тексту:Наручилац) 

и 

................................................................................. са седиштем у 

............................................, улица .........................................., ПИБ :.......................... 

Матични број: ........................................, број рачуна: ............................................ Назив 

банке:......................................, кога заступа................................................................... (у 

даљем тексту: Добављач) 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 

понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће 

у име групе понуђача потписати уговор. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац на основу члана 32. Закона о 

јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015 ) спровео поступак 

јавне набавке – Јавна расвета за бициклистичку стазу ЈН бр. 20/2017, да је понуђач 

доставио понуду број __________од _________2017. године која је код наручиоца 

заведена под бројем _______________од________2017. године и да је наручилац донео 

Одлуку о додели уговора број _______________ дана _______2017.године. 

 По спроведеном поступку уговорне стране су се сагласиле о следећем: 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка светиљки и осталог електро материјала, 

постављање и инсталација-изградња јавне расвете за бициклистичку стазу у складу са 

Понудом бр._________ од _______________ године и конкурсном документацијом који су 

саставни део овог уговора. 

Ради извршења предмета Уговора, Понуђач радова се обавезује да изврши 
испоруку, обезбеди радну снагу, материјал, инсталацију, опрему, грађевинску и другу 
опрему, изврши електро, грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне 
радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење предмета овог уговора. 
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Члан 2. 
 

Уговорне стране утврђују да цена, набавки светиљки и осталог електро 
материјала, постављање и инсталација-изградња јавне расвете за бициклистичку стазу 
која је предмет Уговора, износи:      __________________  динара без ПДВ-а, однсносно 
___________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу цена из усвојене понуде број 
___________ од _________2017. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности светиљки, осталог неопходног електро и другог материјала 
превоза, монтаже, и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове 
организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове. 
 
Услови и начин плаћања 

Члан 3. 
 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 
дана од дана испруке и монтаже предметних светиљки, односно изградње јавне расвете за 
бициклистичку стазу, по испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора 
и предаје менице да отклањање недостатака у гарантном року. 

Исплату средстава обрачунатих на начин  и у роковима из става 1. овог члана, 
Наручилац ће вршити директно Понуђачу уплатом на рачун број: 
_____________________ код _________________ банке.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 
Понуђач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и 
коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање, што Понуђач признаје без 
права приговора. 
 
Рок за испоруку и завршетак радова 

Члан 4. 
 

 Понуђач  се обавезује да испоруку и уговорене радове изведе у року од ____ 
календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, за монтажу, инсталацију јавне 
расвете.    

Место испоруке, монтирања добара и извођења радова је општина Петровац на 
Млави, пут Каменово-Петровац на Млави-бициклистичка стаза.   
 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће 
се да је увођење у посао извршено када је Наручилац радова предао Понуђачу 
неопходну документацију и када је Наручилац радова обезбедио Понуђачу несметан 
прилаз месту на коме се врше неопходни радови. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а 
што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Понуђача да предузме потребне мере којима се 
обезбеђује одговарајуће убрзање радова. 
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Члан 5. 

 
Понуђач има право да писмено зaхтева продужење рока за извршење уговорних 

обавеза у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза 
Наручиоца био спречен да изврши своје обавезе. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати 
продужење рокова, сматрају се нарочито: 

1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се врши монтажа, радови и 
сл.); 

2) мере предвиђене актима надлежних органа; 
3) услови за извођење радова који нису предвиђени техничком документациком; 
4) закашњење увођења Понуђача у посао; 
5) непредвиђени радови за које Понуђач приликом извођења радова није знао 

нити је могао знати да се морују извести. 
 
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за испоруку светиљки и 

извођење неоходних радова у  року од 5 дана од дана када је Понуђач уручио писмени 
захтев Наручиоцу за продужење. Уколико Понуђач пропусти да достави благовремено 
упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење 
изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за 
испоруку и монтажу. 
 Захтев за продужење рока за испоруку светиљки и извођење неоходних радова 
Понуђач писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а 
најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну 
писмени споразум и закључе анекс уговора. 
            У случају да Понуђач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 
 Ако Понуђач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 
Уговорна казна 

Члан 6. 
 

Уколико Понуђач не заврши испоруку светиљки и извођење неоходних радова у 
уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 
проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико 
је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-
а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 
Понуђач, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји претрпео какву штету, 
може захтевати од Понуђач и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и 
заједно са њом. 
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Обавезе Понуђача 
Члан 7. 

 
Понуђач се обавезује да испоруку и  монтажу светики и друге неоходних радове 

изведе  у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као 
и да исте по завршетку преда Наручиоцу као и да: 
o благовремено изврши испоруку ; 
o  да пре почетка радова Наручиоцу радова на мотажи светиљки и других неоходних 

радова достави решење о именовању одговорног  Извођача радова;     
o да се строго придржава мера заштите на раду;  
o да по завршеној монтажи и радовима одмах обавести Наручиоцу да је завршио 

радове и да је спреман за њихову примопредају; 
o да изводи радове у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и 

нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 
o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих обавеза; 
o да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 
заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања 
извођења радова до предаје Наручиоцу; 

o да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије; 

o да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
o да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета 

употребљеног материјала; 
o да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о 
свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова; 

o да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 

o да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци; 

o да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Понуђач мора да 
приступи у року од 5 дана од пријема писменог захтева Наручиоца; 

o да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 
инсталација и опреме. 
 

Обавезе Наручиоца  
Члан 8. 

 
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Понуђача. 
Наручилац се обавезује да уведе Понуђача у посао, обезбеђујући му несметан 

прилаз градилишту. 
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Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредаји изведених 
радова са стручним надзором и Понуђачем. 
 
Евентуалне примедбе и предлози  
надзорног органа 

Члан 9. 
 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински 
дневник. 

Понуђач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 
органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то 
на сопствени трошак. 

 
Финансијско обезбеђење 

Члан 10. 
 

Понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, на име доброг извршења 
посла поднесе сопствену, бланко потписану и оверену меницу од стране лица 
овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо,са назначеним износом 
од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 
30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за испоруку светиљки и извођење неоходних 
радова-израду јавне расвете на бициклистичкој стази, с тим да евентуални продужетак 
рока има за последицу и продужење рока важења меничног овлашћења, за исти број 
дана за који ће бити продужен и рок за испоруку и завршетак радова на мотажи истих и 
копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.  

Приликом примопредаје радова Понуђача се обавезује да Наручиоцу преда на 
име отклањања грешака у гарантном року сопствену, бланко потписану и оверену 
меницу од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности набављених добара и изведених 
радова без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека 
гарантног рока и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

По извршењу свих уговорених обавеза  средства финансијског обезбеђења биће 
враћена Понуђачу. 
 
Осигурање 

Члан 11. 
 
Понуђача је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 

ризика до њихове пуне вредности са роком важења за цео период извођења радова. 
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Гаранција за испоруку и монтажу   
и гарантни рок 
 

Члан 12. 
 

Понуђач гарантује да је монтажа у време примопредаје у складу са уговором, 
прописима и правилима струке и да монтирана светиљке и остала инсталациона опрема 
немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за 
редовну употребу, односно употребу одређену уговором. 

Гарантни рок за квалитет износи ____________ године, према усвојеној понуди 
Понуђача бр.___________од ________2017.године и рачуна се од датума примопредаје. 
Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком 
произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је Понуђач дужан да 
сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за 
употребу, прибави и преда Наручиоцу. 

Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току 
гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Понуђач није држао својих обавеза 
у погледу квалитета радова и материјала и квалитета извршених радова. 

Независно од права из гаранције, Наручилац има право да од Понуђача захтева 
накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 
уградње материјала неодговарајућег квалитета. 
 
Извођење уговорених обавеза  
 

Члан 13. 
 

За светиљке и остали уграђени материјал Понуђача мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 
акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 
 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
 Понуђач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац има право да тражи од Понуђача да поруши изведене радове и да их 
о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним 
одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 
право да ангажује друго лице на терет Понуђача. 
 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом 
којим се уређују предметни радови.   
 Понуђач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

 
Непредвиђени радови 

Члан 14. 
 

Непредвиђене радове Понуђач може извести и без претходне сагласности 
Наручиоца ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност. 
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Непредвиђени радови су они чије је предузимање било нужно због осигурања 
стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном 
тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и 
неочекиваним догађајима. 

Понуђача је дужан без одлагања извести наручиоца о овим појавама и предузетим 
мерема. 

Понуђача има право на правичну накнаду од стране инвеститора, за 
непредвиђене радове који су морали бити обављени, у складу са законом којим се 
уређују облигациони односи. 
 
Технички преглед и примопредаја 
  

Члан 15. 
 

 Технички преглед објекта врши се по завршетку монтаже објекта-светиљки, 
односно свих радова неопходних за израду јавне расвете. Технички преглед може да се 
врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку не би 
могла да се изврши контрола изведених радова. 
 Технички преглед обухвата контролу усклађености са техничким прописима и 
стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и 
инсталација. 
 Понуђач о завршетку уговорених обавеза обавештава Наручиоца и стручни 
надзор.  
 Примопредаја се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 
завршетка. 
 Комисију за примопредају чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) 
представник Понуђача, уз присуство Стручног надзора. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје, Понуђача мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке 
Понуђача не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно 
утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на 
терет Понуђача. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити 
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Технички преглед радова обезбедиће Наручилац. 
 

Коначни обрачун 
Члан 16. 

 
 Коначну количину и вредност извршених уговорних обавеза  утврђује се на бази 
стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

 
Раскид Уговора 

Члан 17. 
 

 Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 
грађевинског дневника утврди да Понуђач касни са испоруком и извођењем радова- 
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монтажом дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и ако Понуђач из неоправданих 
разлога прекине са извођењем радова. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 
испоручене светиљке, остали инсталациони материјал и радови на монтажи не 
одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у 
понуди Понуђача, а Понуђач није поступио по примедбама стручног надзора. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава 
за његову реализацију. 
 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих уговорних обавеза чије 
извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до 
тада стварно извршених уговорних обавеза  и њиховој вредности у складу са Уговором. 
 Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и 
доставља се другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Понуђач је дужан да изведене радове обезбеди и 
сачува од пропадања.  
 
Примена важећих прописа 

Члан 18. 
 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 
одредбе закона којим се уређују облигациони односи.  
 
Саставни део уговора 

Члан 19. 
 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у  Пожаревцу.  
 
Број примерака уговора 

Члан 20. 
 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 3 (три) за сваку уговорну 
страну. 
 
Ступање на снагу 

Члан 21. 
 

 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на 
снагу даном предаје Наручиоцу регистроване менице за добро извршење посла од 
стране Понуђача.  
 

ЗА ПОНУЂАЧА  ЗА НАРУЧИОЦА 
 
 

  
 

   

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што 
му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН. 
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XII   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 

 

____________________________________________________________________ 
     [навести назив понуђача],  

 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке – Јавна расвета за бициклистичку стазу, бр.20/2017, 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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIV   ПОТВРДА о извршеном обласку локације 

 
 

Подаци потенцијалног понуђача: 

 

Назив понуђача  

ПИБ  

Матични број  

Овлашћено лице 

за увид 

 

Број и датум 

овлашћења 

 

Датум и време 

обиласка локације 

 

 

 

            Наручилац   

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 

   (име и презиме овлашћеног лица)                                 

   

         ______________________________ 

            (потпис овлашћеног лица) 

  

Напомена: 

Потврда се издаје ради учествовања у поступку јавне набавке услуга – Јавна расвета за 

бициклистичку стазу,ЈН бр.20/2017 , и у друге сврхе се не може користити. 
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XV   ОВЛАШЋЕЊЕ  

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

број:__________ 

___________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _____________________________ ул.__________________________________ 

 

бр.лк. ____________________ издата од ___________________________________ 

 

овалашћује се да у име  

______________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

може да учествује у поступку јавне број: 20 

20/2017 – Јавна расвета за бициклистичку стазу, а према  техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне документације. 

 Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног 

отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе 

се не може користити. 

           Понуђач/Носилац групе 

Датум:________________                         М.П.  ____________________________ 

 (име и презиме овлашћеног лица)   

  ____________________________                                

          потпис овлашћеног лица) 
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