
Услуге поправке и одржавања инсталације јавне расвете на територији општине Бојник     ЈНМВ Бр.404-8/14 

Конкурсна документација                                                                        страна  1/ 32 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОЈНИК 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 404-8/14 

 
 

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАВНЕ 
РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ бОЈНИК 

ЈН МВ БР. 404-8/14 
 
 

 
 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда:                 06.05.2014. године до 12:00 

Јавно отварање: 06.05.2014. године у 13:00 

 
 
 
 

БОЈНИК, Април, 2014. године 



Услуге поправке и одржавања инсталације јавне расвете на територији општине Бојник     ЈНМВ Бр.404-8/14 

Конкурсна документација                                                                        страна  2/ 32 

  

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Правилника о изменама и 
допунама правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 104/2013) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-

8/14.  и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-8/14, 
припремљена је:  
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку мале вредности – Јавна набавка услуге поправке и 
одржавања инсталације јавне расвете на територији Општине Бојник 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 

III 

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

 
 
 
 

4 

 
IV 

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

 
 

6 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

VI Образац понуде 21 

VII Модел уговора 25 

VIII Образац трошкова припреме понуде 30 

IX Образац изјаве о независној понуди 31 

X Изјава понуђача о поштовању обавеза из члана 75. 
став 2. ЗЈН 32 

 

 
 
 

Напомена: 
Наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне 
документације и укупан број страна конкурсне документације. 

 
 
 
Укупан број страна конкурсне документације: 32  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: .....................................Општина  Бојник 
Адреса: …........................................Бојник, Трг Слободе 2-4, 
Интернет страница:.........................www.bojnik.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 ЈН- 404-8/14, су услуге, односно поправка и 
одржавање  инсталација јавне расвете на територији општине Бојник до 
31.12.2014. године. 
 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт : Владимир Јовановић, службеник за јавне набавке 
vladimirbojnik@gmail.com и Драгомир Николић, службеник за јавне набавке, 
016/821-214 локал 126. 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈН- 404-8/14, су услуге, односно поправка и одржавање  
инсталација јавне расвете на територији општине Бојник до 31.12.2014. године. 
 

Ознака из општег речника набавке: 31527200 – Спољна расвета 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vladimirbojnik@gmail.com
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА ЗА ПОПРАВКУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

 

 

 

              

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 НА ПОПРАВЦИ И ОДРЖАВАЊУ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 

Р.бр. Елементи за уградњу 
Јед.мере Количина 

Цена по 

јединици без 

ПДВ-а 

1 

Накнада трошковаза добијање одобрења од стране 

Електродистрибуције за отварање трафостанице, 

искључења и укључење 

ком 1  

2 
Набавка и уградња или замена комплет уличне стубне 

светиљке са пригушницом ZSS – 125W 
ком 1  

3 
Набавка и уграња пригушнице за уличне стубне 

светиљке од 125W 
ком 1  

4 
Набавка и уградња заштитног стакла за уличне стубне 

светиљке ZSS- 125 W 
ком 1  

5 
Набавка и уградња сенила за уличне стубне светиљке 

ZZS – 125W 
ком 1  

6 
Набавка и уградња живине сијалице од 125 W, за уличне 

стубне светиљке 
ком 1  

7 
Набавка и уградња порцуланског Е-27, сијаличних грла 

за уличне стубне светиљке ZSS – 125W 
ком 1  

8 Набавка и уградња контактора 40А 220W ком 1  
9 Набавка и уградња фото релеја са сондом ком 1  

10 Набавка и уградња контактора 63А 220W ком 1  

11 Набавка и уградња ножастих постоља 63 А ком 1  

12 Набавка и уградња нижастих осигурача 35А  ком 1  

13 
Набавка и уградња аутоматских осигурача 40А, искра 

или тракон. 
ком 1  

14 Набавка и уградња трофазонг дигиталног бројила  ком 1  
15 Набавка и уградња монофазног дигиталног бројила ком 1  

16 Набавка и уградња изолатора З-80, комлет ком 1  

17 Набавка и уградња AL-CU 6/35мм2 ком 1  

18 

Набавка и уградња SKS, кабловског снопа типа Xоо-А 

2x16мм2, у поље између два стуба за уличну расвету 

просечне дужине до 50м. 

ком 1  

19 Набавка и уградња затезне стезаљке (листин реп) ком 1  

20 Набавка и уградња челичне обујмице 130-150 ком 1  
21 Набавка и уградња челичне обујмице 22-250 ком 1  
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22 
Набавка и уградња пригушнице за натријумову 

сијалицу 70W 
ком 1  

23 Набавка и уградња натријумове сијалице од 70W ком 1  

24 Набавка и уградња натријумове сијалице од 100W ком 1  

25 Набавка и уградња натријумове сијалице од 150W ком 1  
26 Набавка и уградња пригушнице 400W ком 1  
27 Набавка и уградња живине сијалице 400W ком 1  

28 
Набавка и уградња сијаличног грла порцуланског Е-

40. 
ком 1  

29 
Набавка и уградња SKS кабловског снопа типа XОО-

А 4x16мм2 
ком 1  

30 Набавка и уградња алуминијумске клеме 6/35 ком 1  

31 Набавка и уградња кугле F450, за парк  ком 1  

32 Рад корпе  час 1  
33 Рад радника час 1  
34 Набавка и уградња сијалица у боји од 60W ком 1  

У К У П Н О : 

 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

ПДВ (20%)                    

УКУПНО СА ПДВ-ом 



Услуге поправке и одржавања инсталације јавне расвете на територији општине Бојник     ЈНМВ Бр.404-8/14 

Конкурсна документација                                                                        страна  6/ 32 

  

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

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

ЗАКОНА 
 
 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом  75. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012).  

Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 21, 22 и 23 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ 
бр.29/2013) и правилником о изменама и допунама правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 104/2013) 

 
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра  

2) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако 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 

      Доказ за правна лица као понуђаче:  
1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица 
(за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна 
затвора до 10 и 10 година затвора) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која 
је предвиђена казна затвора преко 10 година) којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде, против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре; не старији од 

два месеца пре отварања понуда 
2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда у Београду; не старији од два месеца пре отварања понуда 
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 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и 
према месту пребивалишта, не старије од два месеца пре отварања понуда. 

 
Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. 

 
      Доказ за предузетнике као понуђаче:  
- 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, не старије од два месеца пре отварања 

понуда. 
      Доказ за физичка лица као понуђаче: - 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, не старије од два месеца пре отварања понуда. 
3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања 
позива за подношење понуда  
Доказ за правна лица као понуђаче:Потврда Агенције за привредне регистре или 
потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности (издата после дана слања позива за подношење понуда, 
односно објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности (издата после дана слања позива за 
достављање понуда, односно објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки) 
Доказ за физичка лица као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова (издата после дана слања 
позива за подношење понуда, односно објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки) 

4) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе кад има седиште на њеној територији. 
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда) 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда) 



Услуге поправке и одржавања инсталације јавне расвете на територији општине Бојник     ЈНМВ Бр.404-8/14 

Конкурсна документација                                                                        страна  8/ 32 

  

 

      5)  Услов:  Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу за 
обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. (У предметној јавној набавци оваква дозвола 
није потребна) 
            Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица као понуђаче: важећа дозвола 
за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. 
      6) Понуђач је у обавези да попуни изјаву о поштовању обавеза које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине, образац број 13 
конкурсне документације. (Правилник о изменама и допунама правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова, Сл.гласник РС 104/13 од 27.11.2013.) 
 Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица као понуђаче: потписан и 
оверен образац на страни број 32  конкурсне документације. 

НАПОМЕНА! Понуђач може  да уместо свих горе наведених доказа, осим доказа број 5 
и 6, потпише и овери образац број 2, којим гарантује да испуњава све обавезне услове. 
Уколико буде изабран као најповољнији, понуђач је  дужан  да у року од 5 дана од дана 
пријема писменог захтева, достави на увид оригинале или оверене копије докумената 
којима доказује испуњеност обавезних услова. У случају да изабрани понуђач не 
достави тражена документа у предвиђеном року, његова понуда биће одбијена као 
неприхватљива. Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач 

који  наступа са подизвођачем Изјаву којом потврђује да испуњава све услове из члана 

75. Закона о јавним набавкама – Образац 2 потписује само понуђач. Уколико понуду 

подноси група понуђача Изјаву којом потврђује да испуњава све услове из члана 75. 

Закона о јавним набавкама – Образац 2 потписује сваки члан групе понуђача. 

 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у  
понуди достави доказе о испуњености услова  обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 
1) до 4) (Закон о јавним набавкама „Сл. Гласник РС“ 124/12) и  члана 21. став 1. тачке 6. 
(Правилник о изменама и допунама правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, 
Сл.гласник РС 104/13 од 27.11.2013), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. 
Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености услова. 
 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 
1. тачкке 1) до 4) (Закон о јавним набавкама „Сл. Гласник РС“ 124/12) и  члана 21. став 1. 
тачке 6 (Правилник о изменама и допунама правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова, Сл.гласник РС 104/13 од 27.11.2013), а додатне услове испуњавају 
заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
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Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у року од пет 
дана од дана пријема писменог захтева. 
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНИСТ ТИХ УСЛОВА 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона. Додатне услове група понуђача 

испуњава заједно. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1). 

1.1 Услов да понуђач испуњава услове у погледу кадровских капацитета за учешће у поступку 

предметне јавне набавке тј. 

 да има у сваком моменту на располагању одговорног извођача носиоца личне лиценце: 

•   450 - минимум 1 извршилац 

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем: 

Личне лиценце одговорних Пружалац услуге, који ће Решењем бити именовани за 

извођење услуга у предметној јавној набавци, 
 

Потврде ИКС-а, да су одговорним Пружаоцима услуге чије су личне лиценце приложене и 

који су пријављени у понуди, исте важеће; 

Доказе о радном ангажовању носилаца личних лиценци: Фотокопије радних књижица и 

уговора о раду за запослене на неодређено или одређено време, односно копије уговора 

о радном ангажовању лица ван радног односа (уговор о делу, уговор о обављању 

привремених и повремених послова и сл.); Уколико се одговорни Пружалац услуге 

ангажују по основу уговора о делу / уговора о обављању повремених или привремених 

послова или другог уговора о обављању услуга у предметној јавној набавци, потребно је у 

самом уговору навести да се носилац личне лиценце ангажује за извођење услуга на 

објекту у предметној јавној набавци, у супротном понуда ће се одбити као неприхватљива. 

1.2 Услов да понуђач има у власништву, односно да има право располагања техничким 

капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, и то: 

 Теретно возило са хидрауличном дизалицом дохвата до 13 метара (минимално 1 ком.) 

Доказ: Наведени услови доказују се достављањем: 

• Пописне листе на дан 31.12.2013. године да је понуђач власник основних средстава тражених у 

оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи 

-маркира механизацију која је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или други 

доказ да понуђач има на располагању тражени технички капацитет (уговор о закупу).  

1.3 Услов да понуђач располаже пословним капацитетом (референце) за учешће у поступку 

предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 3 (три) године пре објављивања позива за 

подношење понуда ( 2011. 2012. 2013. као и период 2014. до дана објављивања позива на 

порталу Управе за јавне набавке) остварио пословни приход за изведене услуге на одржавању 

јавне расвете (за рад и материјал ) као и на изградњи јавне расвете у износу од минимум 

1.500.000,00 динара. 

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем: 

Списака изведених услуга са копијом Окончане ситуације односно коначних рачуна. 

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати 

услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 

испуни задати услов о пословном капацитету 
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 Докази о испуњености додатних услова достављају се приликом подношења понуде. 

Понуда понуђача која не садржи доказе о испуњености додатних услова, биће одбијена као 

неприхватљива на основу члана 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, 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, дефинисане 
овом конкурсном документацијом. 
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 подизвођача, дат је у 
поглављу IV одељак 3.), 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, да достави 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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
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 понуђача, дајем следећу   
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге поправке и 
одржавања инсталација јавне расвете на територији општине Бојник,  број ЈН-404-
8/14, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
 
 
 
 
 

 
 

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 мале вредности – Услуге поправке и 
одржавања инсталација јавне расвете на територији општине Бојник, број ЈН-404-
8/14, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

 

 

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. 
 
 

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 Бојник, улица Трг Слободе 2-4, 16205 
Бојник  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: Услуга поправке и одржавања 
инсталација јавне расвете на територији општине Бојник, број ЈН-404-8/14 – НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
06.05.2014. године до 12,00 часова.  
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом и неће се отварати. Нераспакована 
понуда биће враћена понуђачу са назнаком да је неблаговремена. 
   
Понуда мора да садржи: 

 Понуђену цену 

 Рок важења понуде 

 Гарантни рок 

 Рок плаћања 

 Рок за извршење услуге 
 

 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Општина Бојник, 
ул. Трг Слободе 2-4, 16205 Бојник са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге – поправка и одржавање инсталација 
јавне расвете на територији општине Бојник ЈН-404-8/14 – НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку  услуге – поправка и одржавање инсталација 
јавне расвете на територији општине Бојник ЈН-404-8/14 – НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – поправка и одржавање инсталација 
јавне расвете на територији општине Бојник ЈН-404-8/14 – НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – поправка и одржавање 
инсталација јавне расвете на територији општине Бојник ЈН-404-8/14 – НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
5. 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 IV), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. 
тач. 1) до 6) 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,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана од дана достављања привремене месечне ситуације. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за услугу  поправке и одржавања инсталације  јавне расвете на 
територији општине Бојник не може бити краћа од 3 месеца  од дана извршења 
услуге. 
 
8.3. Рок извршења услуге не може бити дужи од 3 дана од дана слања позива од 
стране наручиоца. 
Место извршења услуге:  подручје општине Бојник. 
 
 

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачуната набавка потребног електроматеријала, испорука и монтажа  
истог, уз ангажовање сопствене радне снаге и механизације. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење и то бланко соло меницу Пружалац услуге 

доставља у року од 5 дана од дана закључења уговора, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 

менично овлашћење. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач који буде изабран не извршава 

своје обавезе у уговором дефинисаном року. 

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

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Општина 
Бојник, Трг Слободе 2-4, 16205 Бојник; е-маил: vladimirbojnik@gmail.com , 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-404-
8/14. 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. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која 
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 
за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

mailto:vladimirbojnik@gmail.com


Услуге поправке и одржавања инсталације јавне расвете на територији општине Бојник     ЈНМВ Бр.404-8/14 

Конкурсна документација                                                                        страна  19/ 32 

  

 

рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла мора да се продужи. 
 

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 ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи  гарантни рок. 
 

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.  
(Обавезан услов број 6) 
  
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 И 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-маил vladimirbojnik@gmail.com , 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.  
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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 5 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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, 
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 
корисник: Буџет Републике Србије).  
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 – 
Услуге поправке и одржавања  инсталација јвне расвете на територији општине 
Бојник до 31.12.2014. године, ЈН-404-8/14 
 
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: Услуге поправке и одржавања инсталација 
јавне расвете на територији општине Бојник до 31.12.2014. године 
 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
 ПДВ: 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

45 дана од дана 
достављања привремене 
месечне ситуације 

 
Рок важења понуде 
 

 

Рок за извршење услуге 
 

 
Гарантни период 
 

 

 

 

 

 

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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О поправци и одржавању инсталација јавне расвете на територији општине Бојник до 
31.12.2014. године. 

 
Закључен између: 

 
1.Општине Бојник, Трг Слободе 2-4, Бојник, Матични број 07179120 , ПИБ 100371818, текући рачун  840-
49640-06 –Управа за трезор, Телефон 016/821-214, Телефакс 016/821-174  коју заступа Председник Општине 
Бојник, Иван Стојановић,  с једне стране, (у даље тексту: НАРУЧИЛАЦ), 

 
и 

................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични 
број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ, ПРУЖАОЦ УСЛУГЕ), 
  
 
 
Основ уговора:  
 

ЈН Број: 404-8/14 

 

Број и датум Одлуке о додели уговора: 404-8/14  од  дана ___.___._____. године.(попуњава наручилац) 

 
Понуда изабраног понуђача  број ______ од _____. _____. _________. године. (попуњава понуђач) 

 
 

Члан 1. 
 
  НАРУЧИЛАЦ поверава, а ИЗВРШИЛАЦ, као најповољнији понуђач, изабран у поступку јавне набавке 
мале вредности -  Услуге поправке и одржавања инсталација јавне  расвете на територији општине Бојник  
до 31.12.2014. године, прихвата обавезу да са својим стручним радницима за потребе НАРУЧИОЦА изврши 
услугу поправке и одржавања јавне расвете, под условима утврђеним овим уговором. 
 
 

Члан 2. 
 
 ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да услугу поправке и одржавања јавне расвете , из члана 1. овог уговора 
изврши у свему према важећим законским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима 
који важе за ову врсту посла, правилима струке, Предмеру и предрачуну радова и материјала и прихваћеној 
Понуди ИЗВРШИОЦА од _____. _____. _______. године.(попуњава понуђач) 
 

 
Члан 3. 

 
 На основу прихваћене Понуде ИЗВРШИОЦА  од _____. _____. _______. године уговорне стране 
утврђују да ЈЕДИНИЧНА уговорена вредност посла из члана 1. овог уговора износи __________________ 
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динара без ПДВ –а и словима ________________________________________________________, односно 
_________________ динара са   ПДВ – ом и словима 
______________________________________________________________.(попуњава понуђач) 
 
 Ценом из става 1. овог члана обухваћени су сви радови и материјал потребни за поправку и 
одржавање инсталација јавне расвете  и сви порези и доприноси који се обрачунавају и плаћају на ову врсту 
радова. 
 
            Ценом је обухваћен порез на додату вредност. 

 
Члан 4. 

 
   Уговорена цена из члана 3. овог уговора је фиксна до завршетка уговореног рока до 31.12. 2014 
године.  
 
 Уговорена цена може се променити само услед дејства више силе која је од значаја за извршење 
уговореног посла или мера државних органа које имају утицаја за промену уговорене цене. 
 

Рок и начин плаћања 

Члан 5 

НАРУЧИЛАЦ ће вредност извршене услуге платити у роковима утврђеним 

усвојеном понудом ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ,  По испостављеним привременим (месечним) 

ситуацијама и 

то без аванса, у року од 45 дана од дана овере ситуације. 

Наручилац ће плаћање услуге вршити на званичан рачун Пружаоца услуге број: 

 _______________________________ банка __________________________________ . 
 

Члан 6. 

Количине наведене у спецификацији су јединичне. Количина изведених радова зависи од саме 

потребе. Износ који не може бити пробијен је износ процењене вредности дат у позиву за 

подношење понуда. 
 

Место извршења услуге је на територији Општини Бојник  (у насељу и свим насељеним местима 

општине). 

Права и обавезе Пружаоца услуге 
 

Члан 7. 

Пружалац услуге је обавезан да у року од 5 дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу  

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење и то бланко соло меницу Пружалац услуге 

доставља у року од 5 дана од дана закључења уговора, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 

менично овлашћење. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач који буде изабран не извршава 

своје обавезе у уговором дефинисаном року. Уколико извршилац услуга не достави наручиоцу 

бланко соло меницу са меничним овлашћењем у року од 5 дана од дана потписивања уговора, 

уговор ће се сматрати раскинутим. 

 

Члан 8. 
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Пружаоц услуге ће пре почетка вршења услуге одредити Решењем одговорног извођача радова, 

лице са лиценцом 450 дипломирани инжењер електротехнике, и доставити Наручиоцу. 

Пружаоц услуге гарантује да ће по завршетку сваког појединачног посла обезбедити прописно 

функционисање јавне расвете, као и квалитет свих завршених радова. Наручилац је припремио 

«конкурсну документацију и спецификацију услуга », која је прихваћена од стране Пружаоца 

услуге и у којој су детаљно наведене све неопходне радње које треба извести да би се услуга 

извршила а јавна расвета свакодневно била у исправном стању и у функцији. 
 

Члан 9. 

Пружалац услуге има обавезу да преузима сав опасан електро отпад (живине сијалице и остало) и 

да га складишти у складу са прописима који регулишу област заштите животне средине и 

управљање опасним отпадом. 
 

Члан 10. 

Пружалац услуге је обавезан да исплати Наручиоцу сваку насталу штету на уређајима и опреми 

или на мрежи јавне расвете, односно на мрежи НН која је у власништву Електродистрибуције, а 

коју начини приликом извршења услуге и радова, ако је ту штету проузроковао Пружалац услуге 

својим нестручним радом односно погрешно уграђеним материјалом или опремом. 

Одштетни захтев Наручилац подноси Пружаоцу услуге у писменој форми. 
 

Члан 11. 

Пружаоц услуге је дужан да у скаладу са званичном законском регулативом која се примењује на 

ову врсту услуге и радова, уредно води: 

- Грађевински дневник, који се води за сваки радни дан када се посао обавља 

- Обрачунске листове грађевинске књиге , на основу којег се испостављају привремене и 

окончана ситуација ; 

- Осталу документацију у овом послу. 
 

Члан 12. 

Пружаоц услуге сноси све ризике на вршењу услуге и радовима који су предмет овог уговора. 

Пружаоц услуге је обавезан да предузме мере заштите на раду за све раднике, опрему, машине, 

материјале, и трећа лица током вршења услуге и извођења радова. 

Наручилац не прихвата било какву одговорност за штету, пљачку или другу врсту оштећења на 

материјалу, опреми, и машинама које су власништво Пружаоца услуге и трећег лица. 
 
 
 

Права и обавезе Наручиоца 

Члан 13. 

Наручилац има право да врши надзор над извођењем услуге које изводи Пружалац услуге током 

реализације уговора како би установио да ли Пружалац услуге поступа у складу са конкурсном 

документацијом и спецификацијом услуга одговарајућим техничким прописима и стандардима 

који су уговором предвиђени као и важећим законским прописима. 
 

Члан 14. 

Наручилац није у обавези да надокнади штету, дуг или обештети било коју трећу страну или 

надокнади штету у случају несреће, повреде радника или било ког другог лица укљученог у 

реализацију уговорених радова на захтев Пружаоца услуге или трећег физичког или правног лица. 
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Члан 15. 

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Пружаоц услуге 

признаје. Уговор ће се раскинути уколико Пружаоц услуге: 

1. Не отпочне са услугом и радовима у оквиру рока прецизираног у уговору и 

тендерском документацијом, или не отпочне радове по накнадном захтеву 

Наручиоца. 

2. Не заврши услугу и радове у уговореном року или их заврши на начин који није у складу са 

спецификацијама из уговорне документације, или уочене недостатке не отклони на време које му 

је наложио овлашћени представник Наручиоца. 

3. Уз писмено обавештење одмах не обустави или прекине услугу и радове у случају више силе, 

из разлога безбедности по особље које је ангажовао на објекту . 

Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља Пружаоцу услуге. Изјава мора да 

садржи основ, односно образложење за раскид уговора. Сву штету која настане раскидом уговора 

сноси Пружаоц услуге, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора. Раскид 

уговора представља основ за активирање менице за добро извршење посла. 
 

Рок извршења 

Члан 16. 

Рок за завршетак услуге   је  __________ (  ______________  )   календарских дана од дана 

издавања налога Наручиоца. 

Радови се изводе сукцесивно, по писменом налогу Наручиоца. Почетак 

радова ће бити налог НАРУЧИОЦА. 

Члан 17. 

Евентуалне примедбе ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да отклони одмах, а најкасније у року од два 

дана од дана њиховог достављања. 
 

Гарантни рок 

Члан 18. 

Гарантни рок на све радове (без материјала) износи __________ календарских дана. 

За уграђени материјал важи гарантни период произвођача – достава гаранције 

Члан 19. 

Наручилац има право да захтева од Пружаоца услуге да поправи или уклони све недостатке, 

неправилности или негативан утицај лоше изведених радова. Такви захтеви неће утицати на 

продужетак рока извођења радова, нити ће Наручилац бити одговоран за трошкове који могу 

настати као последица таквих захтева. Пружаоц услуге је сагласан да ће отклонити све недостатке 

који су настали због неодговарајућих радова у овом року без било какве надокнаде од стране 

Наручиоца. 
 

Опште одредбе 

Члан 20. 

Овај уговор важи до 31.12.2014.године, након чега се сматра раскинутим. Исти може бити 

споразумно раскинут и пре истека рока на који је закључен, ако се за то стекну законски услови. 
 

Члан 21. 

На овај уговор примењиваће се одредбе позитивних законских прописа за ову врсту посла. 

Сви спорови ће се прво покушати решити међусобно, ако до тога недође спор ће се решити пред 

стварно и месно надлежним Судом. 



Услуге поправке и одржавања инсталације јавне расвете на територији општине Бојник     ЈНМВ Бр.404-8/14 

Конкурсна документација                                                                        страна  29/ 32 

  

 

 

Члан 22. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна, а сачињен је у 6 (шест) 

истоветних примерака - по 3 (три) за сваку уговорну страну. 
 
 
 
Саставни део овог Уговора су Предмер и предрачун радова, Понуда пружаоца услуге 
 

ЗА НАРУЧИОЦА,   ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ, 
 
 

Председник,                                     

Иван Стојановић 
 
 

Напомена: понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора. Уколико 

понуду подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом. 
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VIII 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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IX  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 мале вредности – Услуге одржавања јавне расвете у 
општини Бојник до 31.12.2014. године, бр 404-8/14, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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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X ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању 
понуде у поступку јавне набавке мале вредности за Набавка поправке и одржавања 
инсталације јавне расвете на територији општине Бојник, ЈН МВ бр. 404-8/14, поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да сам ималац права 
интелектуалне својине. 
 

  
 
 
 
 

Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                              
                                                                       ____________________________ 

 
 


