
1 / 37  
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

НОВИ БЕЧЕЈ, Жарка Зрењанина бр. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

НАБАВКА ДОДАТНИХ РАДОВА 

НА ДЕКОРАТИВНОМ ОСВЕТЉЕЊУ НА ФАСАДИ ЖИТНОГ МАГАЦИНА 

У НОВОМ МИЛОШЕВУ, У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

ОД ПРВОБИТНОГ ДОБАВЉАЧА - ИЗВОЂАЧА РАДОВА: 

„ГРО СТАТИК“ ДОО НОВИ САД, УЛ. БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА БР. 13. 

 

 
  

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,  

на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) 
 

ЈН број: IV 04-404-23/2017 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Нови Бечеј,  септембар  2017. год. 

 



2 / 37  
 

На основу чл. 36. став 1. тачка 2. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број  86/2015), Мишљења Управе за 
јавне набавке број 404-02-2879/17 од  28.08.2017. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, број IV 04-404-23/2017 од  01.09.2017. 
године и Решења о образовању Комисије која ће спровести поступак јавне набавке, број IV 04-404-23/2017 од  
01.09.2017. године, Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке Општине Нови Бечеј    
п р и п р е м и л а   ј е 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

 

НАБАВКА ДОДАТНИХ РАДОВА 

НА ДЕКОРАТИВНОМ ОСВЕТЉЕЊУ НА ФАСАДИ ЖИТНОГ МАГАЦИНА 

У НОВОМ МИЛОШЕВУ, У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 
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У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,  

на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) 
по Одлуци о покретању поступка ЈН број:  IV 04-404-23/2017 од  01.09.2017. године 
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I   ПОЗИВ ПОНУЂАЧУ  „ГРО СТАТИК“ ДОО НОВИ САД, УЛ. БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА БР. 13. 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА  

 

 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, је као наручилац, након добијања 
мишљења Управе за јавне набавке (дана 01.09.2017) о основаности примене преговарачког поступка 
без објављивања позива за подношење понуда, број 404-02-2879/17 од  28.08.2017. године, на основу   
Одлуке о покретању поступка ЈН број: IV 04-404-23/2017 од  01.09.2017. године, покренула 
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку додатних радова 
на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, 
према предмеру додатних радова и техничким карактеристикама набавке, од првобитног добављача - 
извођача радова:  “Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., у преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о 
јавним набавкама.  
Општина Нови Бечеј је након спроведеног поступка јавне набавке радова на уређењу простора и фасаде 
Житног магацина у Новом Милошеву, ЈН број IV 04-404-6/2017, дана 08.06.2017. године закључила 
уговор са „Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13. о извођењу наведених 
радова. 
Наведеном уговором о извођењу радова нису били обухваћени радови на декоративном осветљењу на 
фасади Житног магацина у Новом Милошеву, али је његовим чланом 10. уговорено да ће, у случају 
потребе извођења додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат, а који су због 
непредвидивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, „Гро Статик“ доо 
Нови Сад, на позив Наручиоца дати понуду за извођење додатних (непредвиђених) радова у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о 
јавним набавкама - ''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).   
Комисија Општине Нови Бечеј именована за спровођење предметног поступка јавне набавке у 

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда,  ПОЗИВА првобитног 

добављача - извођача радова:  “Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., 

ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда. 

 

1.  Назив наручиоца: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Адреса наручиоца: Нови Бечеј, ул.  Жарка Зрењанина бр. 8. 
Интернет страница наручиоца: www.novibecej.rs 

Врста наручиоца:  Градска и општинска управа; 
2.  Предмет јавне набавке: Набавкa додатних радова на декоративном осветљењу на фасади Житног 
магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, према предмеру  додатних радова и техничким 
карактеристикама набавке; 
            -    Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство 
                  („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010): -  43. Специјализовани грађевински радови, 
                  43. 21 – Постављање електричних инсталација - расветних система; 
              -   Назив и ознака из општег речника набавке:  Радови на инсталацији спољне расвете  – 45316100; 
  Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

Сви радови по спецификацији морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 
Понуђач је дужан да поднесе понуду за целокупну набавку односно за све наведене радове 
(ставке) у Предмеру додатних радова и техничким карактеристикама набавке, у противном 
понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.  

3.   Врста поступка јавне набавке: Набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда на основу чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. 
гласник РС'' бр. 124/12), након добијања Мишљења Управе за јавне набавке (дана 01.09.2017) о 



4 / 37  
 

основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, 
број 404-02-2879/17 од  28.08.2017. године. 
Подношење понуде за предметну јавну набавку са варијантама није допуштено.  

4.    Разлог за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:      
                  Након закључења уговора са „Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., број IV  
                04-404-6/2017 од 08.06.2017. године, за  набавку радова на уређењу простора и фасаде Житног  
                магацина у Новом Милошеву, а у току  извођења предметних радова, Општина Нови Бечеј је 
                дана 07.07.2017. године, примила Мишљење Завода за заштиту споменика култре Зрењанин,  
                бр. I– 79-1/17 од  06.07.2017. године, као установе која се бави конзерваторским надзором над  
                извођењем радова, у ком  је констатована потреба извођења додатних радова на декоративном 
                  осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, као и понуду „Гро Статик“ доо Нови Сад  
                  за извођење непредвиђених радова (18.07.2017. године), неопходних за извршење закљученог уговора  
                о извођењу  радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву а ради  
                спровођења новог поступка јавне набавке у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о 

      јавним набавкама ("Сл. гласник Р Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
       
      Наручилац је, сходно одредбама чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''  
      бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), и чињеницама  да ће уговор закључити са првобитним добављачем, да    
      укупна вредност свих додатних радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности  
      првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три  
      године и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од  
      првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке  
      тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца,  поднео Управи за јавне набавке Захтев за  
      добијање сагласности за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
      понуде и добио мишљење да је примена  наведеног поступка јавне набавке, основана.  

5.   Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
 Критеријум за доделу уговора о јавној набавци је најнижа понуђена цена. 

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора применом критеријума „најнижа понуђена цена“, 
            водећи рачуна да уговорна цена не буде већа од упоредиве тржишне цене, при чему ће  
            наручилац са дужном пажњом проверити квалитет предмета јавне набавке. 
6.   Конкурсна документација је, заједно са Обавештењем о покретању преговарачког поступка без  
           објављивања позива, постављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца:  
            www.novibecej.rs 

Позив са Конкурсном документацијом је упућен понуђачу кога Наручилац позива да поднесе  
понуду и преговара у предметном поступку.   

7.   Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

            Понуда са припадајућом документацијом се доставља у затвореној коверти на којој је на  
            предњој страни  написан текст: „НЕ ОТВАРАТИ  - ПОНУДА –Набавка додатних радова на  

            декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини  

            Нови Бечеј,  – ЈН број IV 04-404-23/2017“, а на полеђини назив и адреса понуђача, број  

            телефона, факса и e-mail понуђача, као и име и презиме лица за контакт, које је именовано 

            од стране понуђача.  

Понуда се шаље поштом на адресу Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. 
Жарка Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси; 

Рок за достављање понуде је, без обзира на начин достављања, најкасније до последњег дана  
рока, тј. 10-ог дана од дана слања позива понуђачу - дана 18.09.2017. године до 10,00 часова  

(као дан слања, наручилац ће рачунати дан када је Конкурсна документација са Позивом предата  
пошти ради уручења понуђачу кога наручилац позива да поднесе понуду).  
 

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 исте ће се по окончању поступка отварања понуда, као неблаговремена 
вратити  неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде 
мења односно која документа накнадно доставља. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а 
уколико то учини или уколико не потпише уговор који му је додељен Одлуком о додели уговора 
о јавној набавци, наручилац ће обуставити започети поступак јавне набавке.  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

8.   Место, време и начин отварања понуда: 

Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, канцеларија 
бр. 33.  
Јавно отварање понуде ће се обавити последњег дана рока, тј. 10 -ог дана од дана слања позива   
понуђачу - дана 18.09.2017. године у 11,00 часова (као дан слања, наручилац ће рачунати дан 
када је Конкурсна документација са Позивом предата достављачу ради уручења понуђачу кога  
наручилац позива да поднесе понуду).  

 
Отварање понуда је јавно. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.  
У поступку отварања понуда активно може учествовати само овлашћени представник Понуђача, 
који мора имати писмено овлашћење тј. пуномоћ, потписану и оверену од стране Понуђача, коју 
ће предати Комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.  
Уколико представник понуђача не буде предао писано пуномоћје, тада представник понуђача 
може присуствовати поступку отварања понуда али у истом не може активно учествовати и не 
може износити примедбе. 

9.  Место, датум и време преговарања: Општинска управа Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.  
          8, канцеларија бр. 33, дана 18.09.2017. године, након отварања понуде. 
          Понуђач који приступа отварању и преговарању мора имати посебно писано овлашћење тј.  
          пуномоћ за учествовање у поступку отварања понуде и преговарање, оверену и потписану од 
          стране Понуђача, коју  ће предати Комисији пре почетка преговарања.  
          Позвани понуђач може доставити једно писано овлашћење тј. пуномоћ за учествовање у  

          поступку отварања понуде и преговарања. 

          Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се  
          његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. 
           Наручилац ће, пошто отвори понуду, изврши проверу испуњености услова за учешће у поступку  
           набавке и са дужном пажњом проверити  квалитет предмета јавне набавке, и са понуђачем  
           прихватљиве понуде преговарати о понуђеним јединичним и укупној цени радова који су  
           предмет набавке, и то на начин који је уобичајен за ову врсту поступка – усменим изјашњавањем  
           понуђача, у више корака, све док понуђач не понуди своју коначну цену, водећи рачуна да  
           уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене.  
10.   Рок за доношење Одлуке о додели уговора о јавној набавци: 

Пре доношења одлуке о додели уговора наручилац може тражити од понуђача да у року од 5 
(пет) дана од дана пријема позива за достављање документације, наручиоцу достави на увид 
оригинале или оверене фотокопије  доказа о испуњености обавезних услова за учешће у 
поступку набавке. 
Одлука о додели уговора о јавној набавци ће бити образложена и садржаће  нарочито податке из  
извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству, и биће донета најкасније у  

           року до 10 дана од дана отварања понуда и преговарања, при чему ће наручилац са дужном  
           пажњом проверити квалитет предмета јавне набавке и водити рачуна  да уговорна цена не буде  
           већа од упоредиве тржишне цене, и бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет  
           страници наручиоца:  www.novibecej.rs, у року од три дана од дана доношења Одлуке. 
11.   Рок за закључење Уговора о ЈН:   

Наручилац  ће потписани уговор о јавној набавци доставити понуђачу у року од осам дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права против  Одлуке о додели уговора (10 
дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу ЈН). 
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            Наручилац ће објавити Обавештење о закљученом уговору на Порталу ЈН и на интернет  
            страници наручиоца: www.novibecej.rs у року од пет дана од дана закључења уговора. 
12.  Обустава поступка јавне набавке велике вредности: 

 Уколико нису испуњени услови за доделу уговора Наручилац ће донети Одлуку о обустави 
             поступка јавне набавке.  

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком 
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
Наручилац ће у Одлуци о обустави поступка јавне набавке посебно образложити, односно 
навести разлоге обуставе поступка и одлучити о трошковима припремања понуде из члана  
88.  став 3. Закона, водећи рачуна о трошковима прибављања доказа, односно да трошкови  
прибављања доказа не буду несразмерни процењеној вредности јавне набавке и исту објави на  
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења  
одлуке. 
Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке.  
 
Наручилац задржава право да у било ком тренутку одустане од предметне јавне набавке, као и 
да у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама наручиоца, вредност јавне 
набавке не мора нужно реализовати у уговореном  износу.  
 

13.    Лице за контакт: Ружица Милосављев, e-mail: ruzica.milosavljev@novibecej.rs 
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II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
  II. 1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

1.   НАРУЧИЛАЦ: 
      Назив наручиоца: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Адреса наручиоца: Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8. 
Интернет страница наручиоца: www.novibecej.rs 
Врста наручиоца:  Градска и општинска управа 
Шифра делатности: 8411 
Матични број: 08108293 
ПИБ: 101431164 
Тел: 023/771-135 

  2. Врста поступка јавне набавке: Набавка се спроводи у преговарачком поступку без  
 објављивања позива за подношење понуда, након добијања Мишљења Управе за јавне набавке 
(01.09.2017) о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда, 404-02-2879/17 од  28.08.2017. године, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке, на основу чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним 
набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), као и другим важећим прописима, 
од првобитног добављача - извођача радова:  “Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота 
Стефана бр. 13. 

  3. Предмет јавне набавке су радови - Набавка додатних радова на декоративном осветљењу на  
            фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, према предмеру додатних  
            радова и техничким карактеристикама набавке по Одлуци о покретању поступка ЈН број IV 04- 
            404-23/2017 од 01.09.2017.године, од првобитног добављача - извођача радова:  “Гро Статик“  
            доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13. 
  4.  Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци за  
            извођење додатних радова на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина како би се  
            наведени радови извели пре малтерисања и кречења фасаде, а све у циљу завршетка радова на  
            уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву и рeализацију пројекта 
            „Прошлост у садашњости као залог будућности“. 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: - 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: - 

  7. Лице за контакт: Ружица Милосављев, e-mail: ruzica.milosavljev@novibecej.rs 

 

 

 II. 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. IV 04-404-23/2017 су радови – Набавкa додатних 

       радова на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј,  
       према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке,које чине саставни део ове Одлуке, обухвата:  
      набавку, транспорт,  испоруку и монтажу светиљки са свим пратећим трошковима, као и једног електронског 
     драјвера.  
             -    Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство 
                  („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010): -  43. Специјализовани грађевински радови, 
                  43. 21 – Постављање електричних инсталација - расветних система; 
              -   Назив и ознака из општег речника набавке:  Радови на инсталацији спољне расвете  – 45316100; 

2. Партије: 
Предметна набавка није обликована по партијама. 

 
3. Врста оквирног споразума: - 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, 

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И СЛ.       

 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ                                                                                    ЈНМВ  бр. IV 04-404-23/2017 

ПРЕДМЕР  

за јавну набавку додатних радова на декоративном осветљењу 

на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј  

 

Н а п о м е н е:  
1. Понуђач у својој понуди је обавезан да наведе Произвођача понуђених добара и типску ознаку. Типска 

Ред.  
бр. 

 
Опис предмета набавке: 

Јед.  
мере: 

Оквирна  
количина: 

1 

SVETILJKA 1 
Isporuka i montaža nadgradne dimabilne reflektorske svetiljke tipa 
BLUX0901421WAN LUX 42 gen.2 ili odgovarajuće, proizvođača Philips Ilti Luce 
ili odgovarajuće, za spoljašnju montažu, pogodne i za podvodnu montažu 
maksimalne dubine pod vodom 1m. Kućište svetiljke je od anodiziranog 
aluminijuma obojenog u crnu boju, koje dobro odvodi toplotu, a zaptivke od metala 
i sprečavaju ulazak prljavštine i vode u svetiljku.  Stepen zaštite svetiljke je IP68, 
dok je strujna klasa III. Dimenzije svetiljke su fi 50 x 88 x 104 mm. Snop svetiljke 
je širokosnopni 29 stepeni. Radna struja svetiljke je 350 mA. 
Izvor svetlosti svetiljke je LED maksimalne snage 4,2W i tople bele boje (3000K).  
Temperaturni opseg rada svetiljke je od -20°C do +35°C. Svetlosni fluks svetiljke je 
300 lm, a efikasnost svetiljke je minimum 71 lm/W. Indeks reprodukcije boja CRI 
je 90.  
Životni vek svetiljke pre nego što svetlosni fluks padne ispod 80% je 30.000 h. 
Uz svetiljku treba isporučiti i podvodni kabl za montažu dužine 2m. Svetiljka se 
može fiksirati na zid, plafon ili pod uz pomoć nosača od hromiranog mesinga, koji 
se isporučuje u kompletu sa svetiljkom i služi za fiksiranje svetiljke i usmeravanje 
snopa svetlosti.  
Približna masa svetiljke je 0,35 kg. 
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da 
ima CE znak ili odgovarajuće. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
kom 

 
 

46 
 

 

2 

SVETILJKA 2  
Isporuka i montaža nadgradne dimabilne reflektorske svetiljke je tipa 
BLUX0901F21WAN LUX 42 gen.2 ili odgovarajuće, proizvođača Philips Ilti Luce 
ili odgovarajuće, za spoljašnju montažu, pogodne i za podvodnu montažu 
maksimalne dubine pod vodom 1m. Kućište svetiljke je od anodiziranog 
aluminijuma obojenog u crnu boju, koje dobro odvodi toplotu, dok su zaptivke od 
metala i sprečavaju ulazak prljavštine i vode u svetiljku.  Stepen zaštite svetiljke je 
IP68, dok je strujna klasa III. Dimenzije svetiljke su fi 50 x 88 x 104 mm. Snop 
svetiljke je uskosnopni 8 stepeni. Radna struja svetiljke je 350 mA.  
Izvor svetlosti svetiljke je LED maksimalne snage 4,2W i tople bele boje (3000K).  
Temperaturni opseg rada svetiljke je od -20°C do +35°C. Svetlosni fluks svetiljke je 
300 lm, a efikasnost svetiljke je minimum 71 lm/W. Indeks reprodukcije boja CRI 
je 90.  
Životni vek svetiljke pre nego što svetlosni fluks padne ispod 80% je 30.000 h. 
Uz svetiljku se isporučuju i podvodni kabl za montažu dužine 2m. Svetiljka se može 
fiksirati na zid, plafon ili pod uz pomoć nosača od hromiranog mesinga, koji se 
isporučuje u kompletu sa svetiljkom i služi za fiksiranje svetiljke i usmeravanje 
snopa svetlosti.  
Približna masa svetiljke je 0,35 kg. 
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da 
ima CE znak ili odgovarajuće. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 
4 

3 
DRAJVER  
Elektronski drajver za svetiljku LUX 42 gen2LED, 350mA  ekvivalentan tipu 
WALIMLED 12350 IltiLuce или odgovarajućе. 

 
 

kom 1 
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ознака представља доказ да електричне сијалице које су предмет јавне набавке имају одговарајућу класу 
енергетске ефикасности из чл. 16. Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности 
у поступку јавне набавке („Сл. Гласник Р Србије“, број 111/2015). 
2. Понуђач у својој понуди доставља и листу са подацима о електричној сијалици у складу са прописима  
којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки представља доказ да 
електричне сијалице које су предмет јавне набавке имају одговарајућу класу енергетске ефикасности из  
чл. 16. Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке 
(„Сл. Гласник Р Србије“, број 111/2015), која је дата у оквиру Техничких карактеристика набавке, потписану и 
оверену. 
3. Понуђач у складу са чл.18. Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске 

ефикасности у поступку јавне набавке добара (Сл.гласник РС бр.111/15), даје ИЗЈАВУ НА СВОМ 

МЕМОРАНДУМУ, као доказ да електричне сијалице – светиљке, које ће употребити при извођењу радова имају 
и одговарајући век трајања из чл. 16.  Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске 
ефикасности у поступку јавне набавке („Сл. Гласник Р Србије“, број 111/2015) уз коју прилаже технички досије 
произвођача и којом понуђач гарантује да сијалице које ће употребити у реализацији предметне набавке 
испуњавају минималне критеријуме енергетске ефикасности, као и да су исте: 
-  Усмерене сијалице намењене за спољно осветљење које испуњавају минималне критеријуме ЕЕ ако 

имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, да имају индекс енергетске ефикасности EEI ≤ 0,18, у 
складу са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и 
светиљки и животни век од најмање 16.000 сати. 

5. Понуђена добра која ће понуђач испоручити и монтирати - употребити у реализацији набавке, морају бити 
нова, технички исправна, без икаквих оштећења и производних недостатака. 
     

                                                            
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАБАВКЕ 

                                                                                   - ПРИЛОГ ПРЕДМЕРА –            

Предметна набавка додатних радова на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом 
Милошеву, у општини Нови Бечеј, према Предмеру радова  и техничким карактеристикама набавке, који чини 
саставни део ове Конкурсне документације, обухвата: набавку, испоруку и монтажу светиљки, као и једног 
електронског драјвера. 
 
Уколико позвани Понуђач нуди одговарајуће, тј. замену за светиљке предвиђене предмером потребно је за сваки 
понуђени тип светиљке доставити карактеристични профил са прорачунима и прорачунским фајловима, као и 
визуализацију пројекта. 
 
У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач ће укључити све трошкове које има у 
реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку и иста треба да обухвати: набавку, 
транспорт,  испоруку и монтажу добара са свим пратећим трошковима. 
Наручилац неће признати добављачу никакве додатне трошкове.  
Јединичне цене утаначене у поступку преговарања, важиће током реализације уговора и неће се мењати током 
трајања уговорног периода. 
Понуђене јединичне цене утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, енергената и др. елемената који су 
важили на тржишту у моменту давања понуде и након закључења уговора није могућа њихова измена ни из 
каквог разлога.  
Наручилац је утврдио потребне оквирне количине светиљки. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања 
уговора наручити и остварити све процењене количине, односно није у обавези да реализује целокупни 
уговорени износ, и исте ће се реализовати према стварно извршеним радовима. 
Коначан обрачун  и фактурисање изведених радова вршиће се према стварно изведеном радовима и 
употребљеним количинама светиљки и јединичних цена без ПДВ-а из  прихваћене понуде.  
 
Наручилац ће након закључења уговора и достављања средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања,  
понуђачу исплатити аванс у висини од 50 % уговорене цене без ПДВ-а, а остатак уговорене цене од 50 %, 
платити у законском року до 45 (четрдесетпет) дана од дана изведених радова (Закон о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним  трансакцијама – „Сл. гласник  РС“ 119/2012), по окончаној ситуацији. 
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача. 
Понуђачу ЈЕ ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање у висини од 50 % уговорене  
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цене без ПДВ-а. 
С обзиром на чињеницу да ПДВ-е за изведене радове не обрачунава и не плаћа извођач радова, наручилац радова 
ће изабраном извођачу радова исплатити уговорену цену без ПДВ-а, док ће порески дужник за предметни промет  
обрачунати и платити ПДВ-е на износ који је уговорен без  ПДВ-а (према набавци).     
 
Понуђач ће отпочети са извођењем радова на постављању декоративне расвете на фасади Житног магацина у 
Новом Милошеву, у ул. Маршала Тита бр. 105.,  по закључењу уговора и увођењу извођача радова у посао. 
Понуђач ће извести предметне радове у року  до  90  календарских дана, рачунајући од дана закључења уговора;   
Гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана извршене примопредаје радова и испостављања 
окончане ситуације. Отклањању  недостатка  у  гарантном  року  за  изведене  радове  Извођач  мора  да 
приступи у року од 5 дана. 
 
Наручилац не даје средство финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року. 
1. Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а  у  т р е н у т к у  з а к љ у ч е њ а   
  у г о в о р а  п о д н е с е :  

- уколико је понуђач поднео понуду којом се захтева авансно плаћање, тада Наручилац од понуђача 
захтева  да поднесе 1 (једну) меницу као средствo финансијског обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања.  

-  средство финансијског обезбеђења: 1 (једну) меницу за извршење уговорне обавезе, којим би понуђач 
обезбедио испуњење својих уговорних обавеза у поступку јавне набавке.  

2. Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а  приликом примопредаје извршених радова, 
   наручиоцу предати 1 (једну) меницу за отклањање недостатака у гарантном року. 

 
Извођач је обавезан да од почетка радова до примопредаје, одговарајуће обезбеђује изведене радове и  спроведе 
одговарајуће мере за обезбеђење сигурности пролазника, све на терет Извођача радова и неће се посебно 
плаћати. 
Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом 
трошку, и то: 
- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у свему према одредбама Закона о 
безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, број 101/2005) и Правилником о заштити на раду при 
извођењу грађевинских радова („Сл. лист СФРЈ“, број 53/1997) и 
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења предметних 
радова; 

Наручилац има право на сразмерно смањење цене ако квалитет употребљеног материјала или изведених радова 
буде испод уговореног. 
Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи одговарајућом организацијом рада 
или благовременим, одговарајућим интервенцијама, Извођач радова ће  отклонити  о  свом  трошку  у 
примереном року (штете настале услед дејства атмосферских утицаја). 
Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти околину и површине које је у току 
извођења радова користио. 
 
Ако извођач радова закасни у извршењу радова, дужан је наручиоцу радова да плати уговорну казну у износу од 
1,00 %о  од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене уговорне казне не 
може да пређе 5 % од укупне цене радова, у складу са Законом. 
У случају да наручилац прекорачи рок за плаћање, обавезује се да добављачу плати законску затезну камату на 
целокупни неисплаћени износ све до дана исплате дуга. 

 
Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова решењем одреди одговорног извођача радова 
(руководилац градилишта) на градилишту, и да о томе након потписивања Уговора одмах обавести инвеститора. 
Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и листове грађевинске књиге, по којима ће се извести 
окончана ситуација. Приликом подношења окончане ситуације, извођач радова ће поднети наведену 
документацију, оверену од стране  надзорног органа, кога именује Наручилац радова. 
Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну документацију Наручиоцу као 
доказ о изведеним радовима на декоративној расвети на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у 
општини Нови Бечеј, а што ће представљати основ за плаћање. 
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Одговорно лице наручиоца за реализацију предметне набавке и  одобравање послова дефинисаних овим 
уговором  је Саша Војновић. 
Извођач радова ће о реализацији предметних радова, извештавати одговорно лице наручиоца. 
 
У случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе, ако изведени радови не одговарају прописима 
или стандардима за одговарајућу врсту посла и квалитету наведеном  у  понуди  Извођача  радова, при чему 
Извођач  радова није  поступио  по  примедби  надзорног органа, ако радови не буду изведени у роковима, 
односно  ако се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова у току реализације овог Уговора 
касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана, ако је Извођач радова извео вишкове 
радова а да претходно није добио писану сагласност Наручиоца, ако радови нису изведени на начин предвиђен  
конкурсном документацијом и закљученим уговором, ако се реализацијом предметне набавке не обезбеде 
предметни радови тражених карактеристика, описаних у Техничким карактеристикама набавке, Наручилац 
задржава право да једнострано раскине овај Уговор пре завршетка свих радова, спроведе нови  поступак  јавне 
набавке, а примљена средства обезбеђења - менице за повраћај авансног плаћања, за извршење уговорних 
обавеза и отклањање грешака у гарантном року, поднесе овлашћеној банци на наплату. 
У том случају ће заједничка Комисија сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој 
вредности у складу са овим Уговором. 
 
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова. 
Понуђач се обавезује да ће поступати по захтевима и налозима Наручиоца. 
 
Наручилац задржава право да у било ком тренутку одустане од предметне јавне набавке, као и да у реализацији 
већ закључених уговора, а у складу са потребама наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно реализовати 
у уговореном износу. 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ 
SVETILJKA 1  (46 KOMADA)  
Isporuka i montaža nadgradne dimabilne reflektorske svetiljke tipa BLUX0901421WAN LUX 42 gen.2 ili odgovarajuće, 
proizvođača Philips Ilti Luce ili odgovarajuće, za spoljašnju montažu, pogodne i za podvodnu montažu maksimalne 
dubine pod vodom 1m. Kućište svetiljke je od anodiziranog aluminijuma obojenog u crnu boju, koje dobro odvodi 
toplotu, a zaptivke od metala i sprečavaju ulazak prljavštine i vode u svetiljku.  Stepen zaštite svetiljke je IP68, dok je 
strujna klasa III. Dimenzije svetiljke su fi 50 x 88 x 104 mm. Snop svetiljke je širokosnopni 29 stepeni. Radna struja 
svetiljke je 350 mA. 
Izvor svetlosti svetiljke je LED maksimalne snage 4,2W i tople bele boje (3000K).  
Temperaturni opseg rada svetiljke je od -20°C do +35°C. Svetlosni fluks svetiljke je 300 lm, a efikasnost svetiljke je 
minimum 71 lm/W. Indeks reprodukcije boja CRI je 90.  
Životni vek svetiljke pre nego što svetlosni fluks padne ispod 80% je 30.000 h. 
Uz svetiljku treba isporučiti i podvodni kabl za montažu dužine 2m. Svetiljka se može fiksirati na zid, plafon ili pod uz 
pomoć nosača od hromiranog mesinga, koji se isporučuje u kompletu sa svetiljkom i služi za fiksiranje svetiljke i 
usmeravanje snopa svetlosti.  
Približna masa svetiljke je 0,35 kg. 
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak ili odgovarajuće.  
SVETILJKA 2   (4 KOMADA) 
Isporuka i montaža nadgradne dimabilne reflektorske svetiljke tipa BLUX0901F21WAN LUX 42 gen.2 ili odgovarajuće, 
proizvođača Philips Ilti Luce ili odgovarajuće, za spoljašnju montažu, pogodne i za podvodnu montažu maksimalne 
dubine pod vodom 1m. Kućište svetiljke je od anodiziranog aluminijuma obojenog u crnu boju, koje dobro odvodi 
toplotu, dok su zaptivke od metala i sprečavaju ulazak prljavštine i vode u svetiljku.  Stepen zaštite svetiljke je  IP68, dok 
je strujna klasa III. Dimenzije svetiljke su fi 50 x 88 x 104 mm. Snop svetiljke je uskosnopni 8 stepeni. Radna struja 
svetiljke je 350 mA.  
Izvor svetlosti svetiljke je LED maksimalne snage 4,2W i tople bele boje (3000K).  
Temperaturni opseg rada svetiljke je od -20°C do +35°C. Svetlosni fluks svetiljke je 300 lm, a efikasnost svetiljke je 
minimum 71 lm/W. Indeks reprodukcije boja CRI je 90.  
Životni vek svetiljke pre nego što svetlosni fluks padne ispod 80% je 30.000 h. 
Uz svetiljku se isporučuju i podvodni kabl za montažu dužine 2m. Svetiljka se može fiksirati na zid, plafon ili pod uz 
pomoć nosača od hromiranog mesinga, koji se isporučuje u kompletu sa svetiljkom i služi za fiksiranje svetiljke i 
usmeravanje snopa svetlosti.  
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Približna masa svetiljke je 0,35 kg. 
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak ili odgovarajuće.  
 
DRAJVER   (1 КОМАД) 
Elektronski drajver za svetiljku LUX 42 gen2LED, 350mA  tipа WALIMLED 12350 IltiLuce ili odgovarajuće.                              

 

 

 

 

У ________________                                                са прилогом спецификацијама-условима сагласно 

Дана: __________ 2017. године                   M.П.                     одговорно лице понуђача:    

                                                                                               ________________________ 

 

НАПОМЕНА: Понуђач доставља ове Техничке карактеристике набавке, потписане од стране одговорног 

лица и оверене печатом;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
Наручилац је у Предмеру додатних радова и Техничким карактеристикама набавке додатних радова 
на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, 
прецизно одредио предмет набавке, како би понуђач могао да припреми прихватљиву понуду које ће 
бити у складу са потребама наручиоца.  
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО  

      КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 
 

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач ако 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. 3) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: 

                       с обзиром на то да су предмет набавке радови за чије извођење није прописана посебна 
                       дозвола надлежног органа, сходно томе, услов из чл. 75. ст. 1.тач. 5. Закона, се не  
                       испуњава и доказ не доставља; 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2.      Наручилац је одредио да Понуђач кога позива да учествује у предметном поступку јавне 

набавке, треба да докаже испуњеност само обавезних услова за учешће.                 
                       С обзиром да је понуђач „Гро Статик“ доо Нови Сад у поступку набавке радова на уређењу  
                   простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, доказао испуњеност свих 
                   постављених услова (обавезних и додатних) у предметном поступку,  у овом поступку јавне  

            набавке Наручилац, сходно одредбама чл. 79. став 2. Закона, није утврдио додатне услове из 
чл. 76. Закона за учешће у поступку предметне јавне набавке, које би понуђач требао да 
испуни и доказује. 
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V.   2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

А)      Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач  

          доказује достављањем следећих доказа: 

 

1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач,  
    доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
    привредног суда; 
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске  
    управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван  
    за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко  
    од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело  
    примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе,  
    уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних  
    локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку  
    приватизације; 
Доказ за тачке 2 и 3. не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

        4) С обзиром на то да су предмет набавке радови за чије извођење није прописана посебна дозвола 
           надлежног органа,, сходно томе, доказ за услов из чл. 75. ст.1. тач. 5. Закона, СЕ НЕ ДОСТАВЉА. 
        5) изјаве (из чл. 75. ст. 2. Закона) о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на  
             раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања  

    делатности која је на снази у време подношења понуде (Oбразац изјаве дат у поглављу VIII.5.).  
 

 
       Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач може доставити у 

       виду неоверених копија. 

 
Б) Наручилац није утврдио додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке.  

 

Пре доношења одлуке о додели уговора наручилац може  тражити од понуђача да у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема позива за достављање документације, наручиоцу достави на увид оригинал или оверене фотокопије 
доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку набавке.  
Понуђач је у обавези да тражену документацију достави и за подизвођача на напред наведени начин, односно 
доказе о испуњености свих услова из члана 75. Закона доставља на исти начин као и за понуђача.   
Ако понуђач у остављеном, примереном року не достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа о 
испуњености обавезних услова за учешће у поступку набавке, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 

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

надлежних органа, али је у обавези да их наведе. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву,  
уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ 
из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, приликом подношења понуде, нису дужни да доставе 
доказ о испуњености обавезних услова за учешће у поступку набавке из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру 
услова јавно доступни. 
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Уколико   је   доказ   о   испуњености   услова   електронски   документ,   понуђач   доставља   копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може проверити да ли су документи којима понуђач 
доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до 
тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и 
уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену  пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
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.                             

_____________________ 
 

 

 

 

V.  3.   СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

 

Наручилац не даје средства финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року.  
Понуђачу ЈЕ ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање у висини од 50 % уговорене цене 
без ПДВ-а. 
 
1. Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а  у  т р е н у т к у  з а к љ у ч е њ а   
  у г о в о р а  п о д н е с е :  
 

- уколико је понуђач поднео понуду којом се захтева авансно плаћање, тада Наручилац од 
понуђача захтева  да поднесе 1 (једну) меницу као средствo финансијског обезбеђења за 

повраћај авансног плаћања.  

-  средство финансијског обезбеђења: 1 (једну) меницу за извршење уговорне обавезе, 
којим би понуђач обезбедио испуњење својих уговорних обавеза у поступку јавне набавке. 
 

2. Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а  приликом примопредаје извршених 
радова, наручиоцу предати 1 (једну) меницу за отклањање недостатака у гарантном року. 
 

И з а б р а н и  понуђач је дужан да у напред утврђеним роковима, поред менице, преда наручиоцу 

оригиналну потврду о поднетом захтеву за регистрацију менице, као и фотокопију картона 

депонованих потписа, уз подношење оригиналног документа само на увид, на начин који је 
одређен тачком 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду (поглавље VII. 1. Конкурсне 
документације). 

___________________ 
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.  

VI   КРИТЕРИЈУМ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  И  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА  

        ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 
        

 
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
 

Наручилац ће, пошто отвори понуду, изврши проверу испуњености услова за учешће у поступку  
набавке и са дужном пажњом проверити  квалитет предмета јавне набавке, и са понуђачем  
прихватљиве понуде преговарати о понуђеним јединичним и укупној цени додатних радова који су 
предмет набавке, и то на начин који је уобичајен за ову врсту поступка–усменим  изјашњавањем 
понуђача, у више корака, све док понуђач не понуди своју коначну цену. 
 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом  
коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.  
 
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.   
 
Наручилац ће у преговарачком поступку обезбедити да уговорена цена не буде већа од упоредиве  
тржишне цене и да са дужном пажњом проверити квалитет предмета набавке.  
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКO ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

VII 1.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА: НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САЧИЊЕНА, А ПОСЕБНО У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У 

КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊИХОВ 

САСТАВНИ ДЕО 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасцима који су саставни део 
Конкурсне документрације. 
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из Конкурсне документације 
и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена, откуцана или написана, и потписана и оверена 
од стране одговорног лица понуђача. 

 
Свака евентуална исправка уписаних података у обрасцима, за сваку позицију посебно мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 
 
  Понуду са припадајућом документацијом, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се    
  приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, односно да је  
  предата онако како је затворена, доставити на адресу: Општинска управа Нови Бечеј, 23272 НОВИ  
  БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, или предати лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси, са  
  назнаком на предњој страни: „НЕ ОТВАРАТИ  - ПОНУДА –Набавка додатних радова на декоративном 

  осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј,  – ЈН број IV 04-404- 

  23/2017“, а на полеђини назив и адреса понуђача, број телефона, факса и e-mail понуђача, као и име и  

  презиме лица за контакт, које је именовано од стране понуђача.  

  Понуда се шаље поштом на адресу Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка 
Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси. 
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. 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.09.2017. 

године до 10,00 сати. 
 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 
време и датум пријема понуде. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 
Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљене по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се неблаговременом, и 
иста ће се по окончању поступка отварања понуде, као неблаговремена вратити неотворена понуђачу, 
са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

            1.   Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

            2.   Попуњене, потписане и оверене печатом понуђача обрасце и табеле, предвиђене  

                  Конкурсном документацијом, и то: 
           1.   Образац Предмера радова, Техничке карактеристике набавке и Техничке карактеристике и  
               квалитет - Прилог Предмера радова;  
         2.   Изјаву на меморандуму понуђача, као доказ да електричне сијалице које ће употребити у 
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             набавци  имају и одговарајући век трајања из чл. 16.  Правилника о минималним  
             критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке („Сл. Гласник  
             Р Србије“, број 111/2015) 

  3.  Понуђач доставља и Листу са подацима (каталог) о електричној светиљци у складу са  
                    прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и  
                    светиљки представља доказ да електричне сијалице које су предмет јавне набавке имају 
                    одговарајућу класу енергетске ефикасности из чл. 16. наведеног Правилника;  

     Уколико позвани Понуђач нуди одговарајуће, тј. замену за светиљке предвиђене  
      предмером потребно је за сваки понуђени тип светиљке доставити карактеристични профил  
     са прорачунима и прорачунским фајловима, као и визуализацију пројекта. 

                          4.  Изјава подизвођача да учествује у понуди понуђача– уколико се подноси понуда са  
                                подизвођачем, 

        5.   Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди – уколико понуду  
               подноси група понуђача, 

6.   Образац Понуде: 
                              6.1. Образац понуде и структуре цене са понуђеном ценом (јединична и укупна) 
                                     без ПДВ-а, укупну понуђену цену набавке без ПДВ-а, уз обавезно навођење 
                                     произвођача понуђених добара и типске ознаке (за светиљке), 

                             
                                    

                              6.2. Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно),                              
                              6.3. Образац изјаве о независној понуди и                              
                              6.4. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона; 
                          

                             

       НАПОМЕНА: 

И з а б р а н и  понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, поред менице, преда 

наручиоцу оригиналну потврду о поднетом захтеву за регистрацију менице, као и 

фотокопију картона депонованих потписа, уз подношење оригиналног документа само на 

увид, на начин који је одређен тачком 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду 
(поглавље VII. 1. Конкурсне документације). 

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ 

ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА:     
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
4. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА: 

     Подношење понуде за предметну јавну набавку са варијантама није допуштено. 
    У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ: 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који 
је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а 
уколико то учини или уколико не потпише уговор који му је додељен Одлуком о додели уговора о 
јавној набавци, наручилац ће закључити уговор са првом следећем  најповољнијем понуђачем. 
Изменa, допунa или опозив понуде  се доставља на адресу: Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 
НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси, 

са назнаком на предњој страни: 
„Измена понуде за јавну набавку радова –  Набавка додатних радова на декоративном осветљењу на 
фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј – ЈН број IV 04-404-23/2017“- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку радова –  Набавка додатних радова на декоративном осветљењу на 
фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј – ЈН број IV 04-404-23/2017“- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова –  Набавка додатних радова на декоративном осветљењу на 
фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј – ЈН број IV 04-404-23/2017“- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова –  Набавка додатних радова на декоративном 
осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј – ЈН број IV 04-
404-23/2017“- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адреса понуђача, број телефона, факса и e-mail 
понуђача, као и име и презиме лица за контакт, које је именовано од стране 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. 
 
6. ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕСТВОВАЊУ 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. 
Наручилац ће све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става (чл. 87. ст. 4.Закона) 
одбити. 
У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду (са навођењем броја свих учесника у 
заједничкој понуди, рачунајући и подносиоца понуде), или подноси понуду са подизвођачем (са  
навођењем броја подизвођача, процента њихових учешћа и дела предмета набавке који се врши преко 
подизвођача). 
 

7. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) 
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 
V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 
Понуђач за подизвођача доставља и Изјаву подизвођача да учествује у понуди понуђача– уколико  
се подноси понуда са подизвођачем (дата у поглављу VII.2. Конкурсне документације), као и Образац 
Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (из поглавља  VIII.5. Конкурсне документације).   
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. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац 
ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, и обавестити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача 
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове 
одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
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Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела 
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
У том случају, наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 
 
8. ОБАВЕШТЕЊЕ О СПОРАЗУМУ, САСТАВНОМ ДЕЛУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, И ОБАВЕЗНОЈ 

САДРЖИНИ СПОРАЗУМА 
Понуду може поднети група понуђача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (из 
поглављa VII.3. Конкурсне документације), којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4 и 5. Закона, и то податке 
о:  

• члану групе који ће у име чланова групе бити носилац посла (који ће у име групе попунити и 
потписати образце из конкурсне документације, поднети понуду, потписати уговор уколико није 
другачије назначено,  дати средство обезбеђења, издати рачун, на чијем текућем рачуну ће бити 
извршено плаћање од стране наручиоца), односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем, као и 

• 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 V 
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.  
 
Група понуђача је дужна да достави и Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

(из поглавља  VIII.5. Конкурсне документације).   
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће 
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 
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. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:  Наручилац ће извођачу радова платити цену која 
је утаначена у поступку преговарања, и то након закључења уговора и достављања средства обезбеђења за 
повраћај авансног плаћања, исплатити аванс у висини од 50 % уговорене цене без ПДВ-а, а остатак уговорене 
цене од 50 %, платити понуђачу у законском року до 45 (четрдесетпет) дана од дана изведених радова (Закон о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним  трансакцијама–„Сл. гласник  РС“ 119/2012), по 
окончаној ситуацији, уплатом на текући рачун понуђача. 
Понуђачу ЈЕ ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање у висини од 50 % уговорене цене 
без ПДВ-а.                    
9.2. Захтев у погледу места извођења радова:  Житни магацин (објекат споменика културе) у насељу Ново  
Милошево, у ул. Маршала Тита бр. 105., у општини Нови Бечеј; 
9.3. Захтев у погледу рока почетка радова:  по закључењу уговора и увођењу извођача радова у посао; 
9.4. Захтев у погледу рока завршетка радова:  у року  до  90  календарских дана, рачунајући од дана 
закључења уговора;   
9.5. Захтев у погледу гарантног рока: 2 године од дана извршене примопредаје радова и окончане 
ситуације; 
9.6. Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (на пр. око, оквирно, од – до, и сл.),  
иста ће се сматрати неприхватљивом.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. 
9.7. Други захтеви наручиоца: 
        У предметном поступку јавне набавке подношење понуде са варијантама није допуштено. 
        Понуђач је у обавези да да понуду за сваку ставку обрасца Понуде за предметну набавку, односно 
        да поднесе понуду за целокупну набавку, у супротном понуда биће одбијена као неодговарајућа. 
        Понуђени радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца, према предмеру додатних радова  
        и техничким карактеристикама набавке.     
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са исказаним јединичним ценама и укупном ценом без 
ПДВ-а по ставкама, као и укупно понуђеном ценом набавке без пореза на додату вредност, и са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке радова и који 
терете предметну набавку. 
За оцену понуде узеће се у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Наручилац неће признати добављачу никакве додатне трошкове. 
Јединичне цене утаначене у поступку преговарања, важиће током реализације уговора и неће се 
мењати током трајања уговорног периода. 
Понуђене јединичне цене утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, енергената и др. 
елемената који су важили на тржишту у моменту давања понуде и након закључења уговора није 
могућа њихова измена ни из каквог разлога.  
У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач ће укључити све трошкове које има у 
реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку и иста треба да обухвати: 
набавку, транспорт,  испоруку и монтажу добара са свим пратећим трошковима. 
Коначан обрачун  и фактурисање изведених радова вршиће се према стварно изведеном радовима и 
употребљеним количинама светиљки и јединичних цена без ПДВ-а из  прихваћене понуде.  
С обзиром на чињеницу да ПДВ-е за изведене радове не обрачунава и не плаћа извођач радова, 
наручилац радова ће изабраном извођачу радова исплатити уговорену цену без ПДВ-а и обезбедити да 
порески дужник за предметни промет плати обрачунати ПДВ-е на износ који је уговорен без  ПДВ-а 
(према набавци).     
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Понуђену цену набавке без ПДВ-а потребно је исказати нумерички и текстуално, а у случају 
неслагања, текстуално исказана цена ће бити меродавна. 
Након закључења уговора промена уговорених цена није могућа, тј. уговорена цена мора бити фиксна и 
не може се мењати ни из каквог разлога.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона, односно тражиће образложење свих  њених  саставних  делова  које  сматра меродавним. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима.  
ПРЕЦИЗИРАЊЕ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Комисија наручиоца је припремила Образац понуде и структуре цене за предметну јавну набавку 
радова у ком су наведени основни елементи понуђене цене, те се сходно одредбама  чл. 12. став 2. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), сматра да је сачињен Образац 
структуре цене за предметну набавку, те је Комисија Наручиоца припремила само Образложење за 
Образац „Структура цене“ за предметну јавну набавку радова. 
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Наручилац не даје средства финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року.  
 



22 / 37  
 

Наручилац не даје средства финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року.  
Понуђачу ЈЕ ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање у висини од 50 % уговорене цене 
без ПДВ-а. 
1. Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а  у  т р е н у т к у  з а к љ у ч е њ а   
  у г о в о р а  п о д н е с е :  
 

- уколико је понуђач поднео понуду којом се захтева авансно плаћање, тада Наручилац од понуђача 
захтева  да поднесе 1 (једну) меницу као средствo финансијског обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања, јер је Понуђачу ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева аванс у висини од 50 % 

уговорене цене без ПДВ-а (уз достављено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања);  
 

- средство финансијског обезбеђења: 1 (једну) меницу за извршење уговорне обавезе, којим би понуђач 
обезбедио испуњење својих уговорних обавеза у поступку јавне набавке; 

 
2. Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а  приликом примопредаје извршених 
радова, наручиоцу предати 1 (једну) меницу за отклањање недостатака у гарантном року. 
 
И з а б р а н и  понуђач је дужан да у напред утврђеним роковима, поред меница, наручиоцу преда 

и оригиналну потврду о поднетом захтеву за регистрацију меница, као и фотокопију картона 

депонованих потписа, уз подношење оригиналног документа само на увид, на начин који је 

одређен овим Упутством, датом понуђачима како би припремили понуду. 

 
   -  М е н и ц а  за  повраћај авансног плаћања ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива  
         на први позив и без права на приговор. 
          Меница за повраћај авансног плаћања – сопствену бланко соло меницу, мора бити потписана од стране  
         лица овлашћеног за заступање и располагање финансијским средствима, оверена печатом  и  
          регистрована - евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС, као гаранција за повраћај аванса,  
          којом понуђач обезбеђује повраћај авансног плаћања наручиоцу за случај неиспуњења уговорне обавезе  

  Меница за  повраћај авансног плаћања се издаје у висини траженог аванса без ПДВ-а, који може  
   износити највише  од  50 % уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана дужи од рока  
  извршења предметне набавке  и реализације уговорних обавеза.  
  Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност менице за  
  повраћај авансног плаћања мора да се продужи. Наручилац ће примљену меницу уновчити у случају 
  да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.   
  Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или  
  промењену месну надлежност за решавање спорова.  

          У случају уговореног авансног плаћања наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што    

         прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

 
   -  М е н и ц а  за  извршење уговорних обавеза ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива  
         на први позив и без права на приговор. 

 Меница за извршење уговорних обавеза се издаје у висини од 10 % од укупне вредности уговора 
  без  ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од од истека рока за испуњење обавеза 
  понуђача која је предмет обезбеђења, тј. 30 (тридесет) дана дужи од истека рока коначног извршења 
  посла, тј. предметне набавке  и реализације уговорних обавеза.  
  Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за  
  извршење уговорних обавеза мора да се продужи. Наручилац ће примљену меницу уновчити у случају 
  да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.   
  Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или  
  промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 

   -  М е н и ц а  за  отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и  
         платива н први позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10 % од 
         укупне вредности уговора без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног 



23 / 37  
 

         рока који је одређен за Конкурсном документацијом (гарантни рок за изведене радове је 2 године од 
         дана примопредаје радова). Отклањању  недостатка  у  гарантном  року  за  изведене  радове  Извођач 
        мора  да приступи у року од 5 дана, а у случају да изабрани понуђач не приступи отклањању  
         недостатака у року и не изврши обавезу отклањања недостатка који би могли да умање могућност   
          коришћења предмета уговора у гарантном року, Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у  
         гарантном року    
 
               Документација из ове тачке коју изабрани понуђач треба да достави, је: 

- Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и 
располагање финансијским средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС. 

- Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу. Картон депонованих потписа се доставља у неовереној копији (уз 
подношење оригинала или оверене фотокопије на увид). 

- Уз меницу се предаје и оригинална потврда о поднетом захтеву за регистрацију менице. 
 
12. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ 

НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

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

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА: 
Понуђач ће поверљиве податке из понуде или стране понуде означити са речју „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. 
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем 
десном углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је 
потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора 
бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».  
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.  
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 
у понуди.  
Цена, докази о испуњености обавезних услова и други подаци из понуде, који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. став 2. 
Закона. 
 

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ 

МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ 

 

14.  ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ 

ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА  

ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ 

НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 

20. ЗАКОНА 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално  
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, радова –  Набавка додатних радова на декоративном 
осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј – ЈН број IV 04-
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404-23/2017“- НЕ ОТВАРАТИ”.                                                                                                                
Заинтересовано лице, које је тражило од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, и указало наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији (најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде), а наручилац 
исте није отклонио, може поднети захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда.  
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, измене и допуне ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца:  www.novibecej.rs. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца:  
www.novibecej.rs.  
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. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД 

ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ 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. OБAВEШТEЊE ДA НAКНAДУ ЗA КOРИШЋEЊE ПAТEНAТA, КAO И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ 

ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA СНOСИ ПOНУЂAЧ 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач, сходно одредбама чл. 74. став 2. Закона. 
 

17.  OБAВEШТEЊE  О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА: Наручилац  ће потписани уговор о јавној набавци 
доставити понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
(10 дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу ЈН). 

18.  ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, 

са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. 

став 1. тач. 1 –7.  Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1 – 3. Закона и детаљним 

упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6. Закона којом се потврђује да је уплата таксе 

извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева 

наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним. 

 



25 / 37  
 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
Одредбе из претходна два става не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања 
позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том 
поступку. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока 
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. ЗЈН, али наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о 
обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом 
захтеву за заштиту права. 
 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 
права, при чему је дужан да у Обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права, који објављује на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту права, наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева 
за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. 
став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи  
     податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и  
     датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод  
     евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и  
     на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за  

                 заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број  

     јавне набавкe;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена  
     уплата таксе;  

         (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,  
    који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,  
    потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,    
    осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у  
    оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници  
    буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други  
    корисници јавних средстава),  или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној  
    уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају  
    отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 
    Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 

19.  ДУЖНОСТИ НАРУЧИОЦА:   Наручилац  ће: 
- Записник о отварању понуда и Записник о преговарању уручити понуђачу након отварања понуде 
  и спроведеног преговарања или послати поштом; 
- сачинити Извештај о стручној оцени понуда;  

  - Наручилац ће припремити и донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци (са образложењем) 
     најкасније у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда и преговарања, при чему ће наручилац 
     са дужном пажњом проверити квалитет предмета јавне набавке и водити рачуна  да уговорна цена не  
    буде већа од упоредиве тржишне цене,  
  - Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу ЈН и на интернет страници  

                наручиоца: www.novibecej.rs  у року од три дана од дана доношења Одлуке; 
  - Наручилац ће закључити уговор и објавити Обавештење о закљученом уговору на Порталу  
   јавних набавки и на интернет   страници наручиоца најкасније у року од 5 дана од дана закључења  
    уговора; 
-  уколико се не донесе Одлука о додели уговора, наручилац ће донети и објавити Обавештење о обустави 

поступка; 
              - Наручилац ће у Одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања  

 понуда; 
ПРАВА  НАРУЧИОЦА: 

Наручилац задржава право да у било ком тренутку одустане од предметне јавне набавке, као и 
да у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама наручиоца, вредност јавне набавке 
не мора нужно реализовати у уговореном износу. 

20. За све што није наведено у Конкурсној документацоји примењиваће се прописи о јавним 

набавкама. 

  21. Конкурсна документација је нумерисана, и има 37 страна.  
_____________________ 
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VII. 2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЋЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА 

 

ЈН број: IV 04-404-23/2017 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЧЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА 

 

Изјављујемо да, за набавку радова –  Набавка додатних радова на декоративном осветљењу на фасади 
Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, према предмеру додатних радова и 
техничким карактеристикама набавке, од првобитног добављача - извођача радова:  “Гро Статик“ доо 
Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, ЈН број IV 04-404-
23/2017., под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу: 

1. да смо подизвођачи понуђачу 
2. да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације. Овом изјавом понуђачу -

__________________________________  из   ________________________________, 
ПИБ _________________  дајемо овлашћење да у наше име може попуњавати, потписивати и печатом  
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа уколико није другачије 
назначено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Образац по потреби фотокопирати 
 
 
      Место и датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача: 
____________________                                 М.П.                            ______________________________ 
 
 
 

 

 

Р.Б. 
Назив, седиште и ПИБ подизвођача 

Потпис одговорног лица и  
печат подизвођача 

1. 2. 3. 

1. 

  
Потпис овлашћеног лица: 

              _____________________ 
м.п. 

2. 

  
Потпис овлашћеног лица: 

              _____________________ 
м.п. 

3. 

 

 
  

 
Потпис овлашћеног лица: 

              _____________________ 
м.п. 
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VII. 3.    СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

ЈН  број: IV 04-404-23/2017 

 

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
Изјављујемо да, за набавку радова –  Набавка додатних радова на декоративном осветљењу на фасади 
Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, према предмеру додатних радова и 
техничким карактеристикама набавке, од првобитног добављача - извођача радова:  “Гро Статик“ доо 
Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, ЈН број IV 04-404-
23/2017., под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу: 
      1.   да смо учесници у заједничкој понуди 

2.   да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације. 
1) Овим споразумом члану групе понуђача  _____________________________________________ 
     из  ________________________________ , ПИБ: _____________, матич. број: ______________    
     понуђачу наведеном под редним бројем 1., дајемо овлашћење да: 

• у наше име буде носилац посла (који ће у име групе попунити и потписати образце из конкурсне 
документације, поднети понуду, потписати уговор уколико није другачије назначено,  дати 
средство обезбеђења, издати рачун, на чијем текућем рачуну ће бити извршено плаћање од 
стране наручиоца), односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 
наручиоцем, као и 

• и опише послове сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора (дат под тач. 2) овог 
споразума).  

 
 2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе: 

Напомена: Образац по потреби фотокопирати 
 
       Место и датум:                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача: 
____________________                                            м.п.                 ______________________________ 

Р.Б. Назив, седиште и ПИБ  
сваког од учесника у  
заједничкој понуди 

Потпис одговорног лица и  
печат учесника у заједничкој 

понуди 

Опис послова–обавеза сваког од  
понуђача из групе понуђача  

у извршењу уговора 

1. 2. 3. 4. 

1. 

Овлашћени члан групе 
понуђача: 

 
Потпис овлашћеног лица: 

              _____________________ 
м.п. 

 

2. 

  
Потпис овлашћеног лица: 

              _____________________ 
м.п. 

 

3. 

 

 
  

 
Потпис овлашћеног лица: 

              _____________________ 
м.п. 
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VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
VIII. 1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда  бр. ________________ од ____________ за јавну набавку додатних радова на декоративном 
осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, према предмеру 
додатних радова и техничким карактеристикама набавке, од првобитног добављача - извођача радова:  
“Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним 
набавкама, ЈН број IV 04-404-23/2017.

1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив понуђача: 

 

 
Адреса понуђача: 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

 
Број текућег рачуна понуђача и назив банке: 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

2)  ПОНУДУ ПОДНОСИМ: 
1.  самостално; 
2.  са подизвођачем 

 
 
 
(уписати број подизвођача) 

 
- укупан проценат учешћа свих подизвођача у понуди    

 
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача    

 
    3.   као заједничку понуду _____________ (уписати број  свих учесника у заједничкој понуди,      
          рачунајући и подносиоца понуде) 

      ( уписати  начин подношења понуде: самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду,   број     
подизвођача  и  број учесника у заједничкој понуди); 

Напомена: заокружити начин подношења понуде, уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са 
подизвођачем, односно податке о укупном броју учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група 
понуђача; 

          Датум:                         Понуђач: 
          _____________________________  М.П. ________________________________ 
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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: 

 

 

 

 
3) 

 
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. 
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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: 

 

 

 
4) 

 
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 члана 
групе понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка додатних радова на декоративном осветљењу на фасади 
Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, према предмеру додатних радова и 
техничким карактеристикама набавке, ЈН број IV 04-404-23/2017: 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ                                       у динарима без ПДВ-а 

Р. 
бр. 

 
 
Опис радова: 

 
Јед.  

мере: 
 

Кол.: 

Понуђена  
јед. цена  

без  
ПДВ-а: 

Укупна  
цена  
без  

ПДВ-а: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

SVETILJKA 1 
Isporuka i montaža nadgradne dimabilne reflektorske svetiljke tipa 
BLUX0901421WAN LUX 42 gen.2  ili odgovarajuće, proizvođača Philips 
Ilti Luce ili odgovarajuće, za spoljašnju montažu, pogodne i za podvodnu 
montažu maksimalne dubine pod vodom 1m. Kućište svetiljke je od 
anodiziranog aluminijuma obojenog u crnu boju, koje dobro odvodi 
toplotu, a zaptivke od metala i sprečavaju ulazak prljavštine i vode u 
svetiljku.  Stepen zaštite svetiljke je IP68, dok je strujna klasa III. 
Dimenzije svetiljke su fi 50 x 88 x 104 mm. Snop svetiljke je širokosnopni 
29 stepeni. Radna struja svetiljke je 350 mA. 
Izvor svetlosti svetiljke je LED maksimalne snage 4,2W i tople bele boje 
(3000K).  
Temperaturni opseg rada svetiljke je od -20°C do +35°C. Svetlosni fluks 
svetiljke je 300 lm, a efikasnost svetiljke je minimum 71 lm/W. Indeks 
reprodukcije boja CRI je 90.  
Životni vek svetiljke pre nego što svetlosni fluks padne ispod 80% je 
30.000 h. 
Uz svetiljku treba isporučiti i podvodni kabl za montažu dužine 2m. 
Svetiljka se može fiksirati na zid, plafon ili pod uz pomoć nosača od 
hromiranog mesinga, koji se isporučuje u kompletu sa svetiljkom i služi za 
fiksiranje svetiljke i usmeravanje snopa svetlosti.  
Približna masa svetiljke je 0,35 kg. 
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za 
proizvode, da ima CE znak  ili odgovarajuće. 
уписати ПРОИЗВОЂАЧА  и  ТИП понуђене светиљке: 
___________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
kom 

 
 
 

 
46 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

SVETILJKA 2  
Isporuka i montaža nadgradne dimabilne reflektorske svetiljke je tipa 
BLUX0901F21WAN LUX 42 gen.2  ili odgovarajuće, proizvođača Philips 
Ilti Luce ili odgovarajuće, za spoljašnju montažu, pogodne i za podvodnu 
montažu maksimalne dubine pod vodom 1m. Kućište svetiljke je od 
anodiziranog aluminijuma obojenog u crnu boju, koje dobro odvodi 
toplotu, dok su zaptivke od metala i sprečavaju ulazak prljavštine i vode u 
svetiljku.  Stepen zaštite svetiljke je IP68, dok je strujna klasa III. 
Dimenzije svetiljke su fi 50 x 88 x 104 mm. Snop svetiljke je uskosnopni 8 
stepeni. Radna struja svetiljke je 350 mA.  
Izvor svetlosti svetiljke je LED maksimalne snage 4,2W i tople bele boje 
(3000K).  
Temperaturni opseg rada svetiljke je od -20°C do +35°C. Svetlosni fluks 
svetiljke je 300 lm, a efikasnost svetiljke je minimum 71 lm/W. Indeks 
reprodukcije boja CRI je 90.  
Životni vek svetiljke pre nego što svetlosni fluks padne ispod 80% je 
30.000 h. 
Uz svetiljku se isporučuju i podvodni kabl za montažu dužine 2m. 
Svetiljka se može fiksirati na zid, plafon ili pod uz pomoć nosača od 
hromiranog mesinga, koji se isporučuje u kompletu sa svetiljkom i služi za 
fiksiranje svetiljke i usmeravanje snopa svetlosti.  
Približna masa svetiljke je 0,35 kg. 
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

kom 4 
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proizvode, da ima CE znak  ili odgovarajuće. 
уписати ПРОИЗВОЂАЧА  и  ТИП понуђене светиљке: 
___________________________________________________ 
 

 
3. 

DRAJVER  - Elektronski drajver za svetiljku LUX 42 gen2LED, 
350mA  ekvivalentan tipu WALIMLED 12350 IltiLuce  ili 
odgovarajuće . 
уписати ПРОИЗВОЂАЧА  и  ТИП понуђене светиљке: 
___________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
kom 1 

  

 
1-3 

 

УКУПНО без ПДВ-а: 
 

 
 

  

 
 

 
Словима (укупно без ПДВ-а):  ________________________________________________________ 
                                   (Меродавна је текстуално исказана цена у односу на нумерички исказану цену) 

     
 -  Начин, рок и услови плаћања:  ______ % аванса (понуђачу ЈЕ ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом 
     захтева аванс у висини од 50 % уговорене цене без ПДВ-а, уз достављање средства обезбеђења за повраћај 
    авансног плаћања); 
     Наручилац ће извођачу радова платити цену која је утаначена у  поступку преговарања, и то након 
     закључења уговора и достављања средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања, исплатити аванс 
     у висини од 50 % уговорене цене без ПДВ-а, а остатак уговорене цене  од 50 %, платити понуђачу   
      у законском року до 45 (четрдесетпет) дана од дана изведених радова (Закон о  роковима измирења новчаних 
      обавеза у комерцијалним  трансакцијама–„Сл. гласник  РС“ 119/2012), по  окончаној ситуацији, уплатом на 
     текући рачун понуђача. 
      Понуђачу ЈЕ ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање у висини од 50 % уговорене 
     цене без ПДВ-а. 
   -  Место  извођења радова:   Житни магацин (објекат споменика културе) у насељу Ново Милошево, у ул. 
      Маршала Тита бр. 105., у општини Нови Бечеј; 
 
  -  Рок почетка радова:   по закључењу уговора и увођењу извођача радова у посао. 
   

  -  Рок завршетка радова:   у року  до  90  календарских дана, рачунајући од дана закључења уговора;   
 
  -  Гарантни рок: 2 године од дана извршене примопредаје радова и окончане ситуације; 
  -  Рок  важења понуде: _____дана од  дана отварања понуда; 

       Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
      У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (на пр. око, оквирно, од – до, и  сл.),  иста 
      ће се сматрати неприхватљивом. 
      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. 
  -   Други захтеви наручиоца: 
      У предметном поступку јавне набавке понуда са варијантама није допуштена. 
      Понуђач је у обавези да да понуду за сваку ставку обрасца Понуде за предметну набавку, односно 
      да поднесе понуду за целокупну набавку, у супротном понуда биће одбијена као неодговарајућа. 
      Понуђени радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца, према предмеру додатних радова  
      и техничким карактеристикама набавке.   
      Уз понуду понуђач прилаже доказе и обрасце тражене Конкурсном документацијом; 
       Вредност радова понуђач је утврдио  на бази јединичних цена без ПДВ-a (на основу цене  материјалa, радне  

        снаге, енергената и др. елемената који су важили на тржишту у време давања  понуде) и  потребне количине  

        радова; 
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Датум:___________  2017. год.                   М.П.        Потпис  одговорног лица понуђача: 
                    ___________________________________ 

 

НАПОМЕНА: 

У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач ће укључити све трошкове које има у 
реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку и иста треба да обухвати: набавку, 
транспорт,  испоруку и монтажу добара са свим пратећим трошковима. 
Наручилац неће признати извођачу радова  никакве додатне трошкове. 
Понуђач је у обавези да да понуду за сваку ставку обрасца Понуде према Предмеру додатних радова за 
предметну набавку, односно да поднесе понуду за целокупну набавку, у супротном понуда биће одбијена као 
неодговарајућа. 
Понуђач  попуњава  образац понуде, по ставкама наводи понуђену јединичну и укупну цену без ПДВ-а, 

укупну понуђену цену набавке без ПДВ-а, наводи произвођача и тип светиљки, наводи % аванса који 

захтева,  као  и  рок важења понуде,  наведене  услове  потврђује  и  потписује одговорно лице 

понуђача и оверава печатом, чиме се потврђује да су подаци који су у обрасцу понуде наведени, тачни.  

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. 
 
 
 
 
 
                                          
VIII. 2.   ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

ЈНМВ број: IV 04-404-23/2017     
 

Комисија наручиоца је за јавну набавку додатних радова на декоративном осветљењу на фасади 
Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, према предмеру додатних радова и 
техничким карактеристикама набавке, ЈН број IV 04-404-23/2017, припремила Образац понуде и 

структуре цене у ком су наведени основни елементи понуђене цене, како јединична, тако и укупна 
цена без ПДВ-а по ставкама, као и укупно понуђена цена набавке без ПДВ-а, те се сходно одредбама  
чл. 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), сматра да 

је сачињен Образац структуре цене за предметну набавку.  
 
Сходно одредбама чл. 12. став 1. тачка 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС“, број 86/2015), а с обзиром на чињенице да је Наручилац одредио да у цену набавке треба 
урачунати све трошкове набавке, да су јединичне цене утврђене су на основу цена које су важиле на 
тржишту у моменту давања понуде (цене  материјалa, радне снаге, енергената и др. елемената) и да 
понуђене јединичне цене морају бити фиксне током извршења уговора, тј. не подлежу обрачуну 
разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога, и да наручилац није дао могућност 
усклађивања цена током трајања уговора, понуђач не исказују процентуално учешће одређених врста 
трошкова у укупној цени.  
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VIII. 3.    ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
ЈН број: IV 04-404-23/2017 

 

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач [навести  назив 
понуђача], достављамо укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку 
додатних радова на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у 
општини Нови Бечеј, према предмеру додатних радова и техничким карактеристикама набавке, од 
првобитног добављача - извођача радова:  “Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана 
бр. 13., у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, на основу члана 
36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, ЈН број IV 04-404-23/2017., како следи у табели: 

 

 
 

Трошкови по врстама: износ трошкова у динарима: 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: 

 

 
Напомена:  

- Трошкови прибављања доказа морају бити у сразмери са вредношћу набавке; 
- 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 исказане 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; 
- У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати    

  неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно    

  претходном ставу (достављање овог обрасца није обавезно); 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VIII. 4.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
        ЈН број: IV 04-404-23/2017 

 
 
 

   У складу са чланом 26. Закона,                                                                                      , у поступку   
                                                                                     (назив понуђача) 

јавне набавке додатних радова на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом 
Милошеву, у општини Нови Бечеј, према предмеру додатних радова и техничким карактеристикама 
набавке, ЈН број IV 04-404-23/2017., као одговорно лице понуђача, дајем 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                              ИЗЈАВУ 
 

    О НЕЗАВИСНОЈ     

           ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке додатних радова на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом 
Милошеву, у општини Нови Бечеј, према предмеру додатних радова и техничким карактеристикама 
набавке, од првобитног добављача - извођача радова:  “Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар 
Деспота Стефана бр. 13., који Наручилац спроводи у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, ЈН број 
IV 04-404-23/2017., 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. 
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VIII. 5.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке додатних радова на 
декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, 
према предмеру додатних радова и техничким карактеристикама набавке, ЈН број IV 04-404-
23/2017., као заступник понуђача дајем следећу  
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач......................................................................................................................................................... 

(навести назив понуђача) 
у поступку јавне набавке додатних радова на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина 
у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, према предмеру додатних радова и техничким 
карактеристикама набавке, од првобитног добављача - извођача радова:  “Гро Статик“ доо Нови Сад, 
ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., који Наручилац спроводи у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним 
набавкама, ЈН број IV 04-404-23/2017., поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                                          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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