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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 79/264 
од 18.07.2014. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 79/265 од 
18.07.2014. године, припремљена је: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Републички завод за заштиту споменика културе-Београд 
Адреса: Београд, Ул. Радослава Грујића бр.11 
ПИБ 100291710, 
Матични број 07010028 
Шифра делатности: 91.03 
Интернет страница: www.heritage.gov.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 35-јнмв/2014 су добра – набавка радова на извођењу 
електроинсталација у Спомен костурници у Лазаревцу. 
 
4. Лице за контакт 
Јелена Божић и Снежана Јејић, тел. 011/2454-786, факс 011/344-1430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.heritage.gov.rs/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. 35-јнмв/2014 су радови на извођењу електроинсталација у 
Спомен костурници у Лазаревцу. 
 
ОРН:  45311000 Радови на постављању електричних инсталација и електро-  
                           монтажни радови 
          45317000 Остали електроинсталатерски радови 
 
  
Спецификација и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне 
документације.  
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III ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА 

 
 
 
 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ПРОЈЕКТУ 
Спомен костурница у крипти цркве у Лазаревцу је постојећи објекат са мемеоријалним 
– излож беним делом у централном делу крипте и сада неискоришћеним ободним 
ходницима око већег дела крипте. Централни простор крипте има спуштен плафон. 
У склопу припрема за санацију спомен костурнице поводом прославе 100 година од 
победе у Првом светском рату предвиђена је и адаптација постојећих електричних 
инсталација и електричног осветљења као и провера могућности оспособљавања 
светиљки у канделаберским стубовима на сва три улаза.   
                                     
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
НАПАЈАЊЕ  ЕЛ.ЕНЕРГИЈОМ, МЕРЕЊЕ ПОТРОШЊЕ И РАЗВОД                                                           
Инсталације у крипти су прикључене на разводну таблу у цркви, која је у олтарском 
простору, а мерење потрошњеза цркву и крипту је решено мерном опремом – трофазно 
једнотарифно бројило за директно мерење потрошње, називне струје 10-30А., Црква се 
напаја из прикључка конака, преко  кабловске прикључне кутије на  јужној фасади 
објект, каблом 4х150мм Ал.. 
Разводна табла у цркви је постављена у типски лимени орман постављен у зид а напаја 
се каблом PP00, 4x16mm2.  
Осим главне табле постоји и разводна табла за осветљење у крипти која се налази у 
приземљу, на горњегм крају степеништа за прилаз крипти. Табла је на плочи од 
пертинакса а уграђена је у дрвено кућиште са вратима, уграђено у зид. За заштиту 
инсталација су примењени топљиви инсталациони осигурачи. Део осигурача је 
некомплетан, без заштитног стакла. Напојни вод од разводне табле цркве је, према 
једнополној шеми, петожични преска 2,5 мм2, али то није потрврђено на објекту – до 
РТ за осветљење у крипти је доведен монофазни прикључак пресека 2,5 мм2.  
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ У КРИПТИ 
У скрипти постоје инсталације за прикључнице опште намене, електрично осветљење 
и напајање циркулационе пумпе система грејања цркве. 
Инсталације су постављене видно, по зиду, на одстојним обујмицама а делом и кроз 
зидове у це вима.. Примењени су проводници са изолацијом од пвц-а и платненим 
оплетом / некада примењи вана врста изолације /. 
Постојеће прикључнице су са контактом за уземљење а постављенесу на зид, на око 1,0 
матар од пода.Директно из РТ црква су постављена струјна кола за прикључнице, 
радно осветљење у ходницима крипте и тачно непознат део потрошача у цркви / сада је 
то просторија за продају десно од улаза у цркву /.Циркулационе пумпе подног грајања 
немају посебно напајање, прикључују се преко прикључница кабловима са утикачем. 
Управљање радом подног грејања је из командног ормарића на зиду ход ника крипте. 
 
ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ 
Осветљење у крипти 
У крипти постоји опште и локално, наменско осветљење. Опште је решено 
просветљавањем заста кљених трака у спуштеном плафону, светиљкама са цевним 
флуоресцентним сијалицама, а локално такође светиљкама са цевним флуоресцентним 
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сијалицама али постављеним у фризове у спуштеном плафону тако да осветљавају 
зидове на којима се налазе плоче са именима палих бораца. За опште осветљење су 
приемењене светиљке са по две сијалице снаге 36W и 18W, а за локално светиљке са 
једном флуо сијалицом снаге 36W. Застакљивање је решено плочама од мат стакла. 
Приступ светиљкама је омогућен скидањем стаклених плоча.  
Радом осветљења у крипти се управља гребенастим прекидачима постављеним у 
разводни орман у приземљу цркве, на горњем крају степеништа за прилаз крипти. 
Осветљење ободних ходника 
У ободним ходницима постоји само опште радно осветљење решено са неколико 
светиљки постав  љених на зид или плафон. Део светиљки је некомплетан / неисправан, 
управљање је инсталационим прекидачима на зиду ходника. 
Сигурносно осветљење 
У простору крипте не постоји сигурносно осветљење па у случају нестанка напајања 
ел.енергијом није могуће безбедно кретање и напуштање крипте.  
Светљке на канделаберским стубовима 
На сва три улаза у цркву постоје по два ливена канделаберска стуба са светиљкама које 
нису у фун кцији. Инсталација до канделабера је постављана трасама које није могуће 
утврдити, делом кроз подрум, делом кроз зидове, и њихова замена вероватно није 
могућа. 
 
ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ – ОБИМ ПОСЛА 
Према Решењу Републичког завода за заштиту споеменика културе о мерама техничке 
заштите за израду пројеката санације крипте предвиђена је санација инсталација и 
осветљења, што обухвата:  
 

 Демонтажу свих постојећих видно постављених инсталација / цео хоризонтали 
и вертикални развод на зидовима /; делови инсталација за освeтљење у 
холовима, постављене у спуш теном плафону се не демонтирају 

 Постављање нових инсталација / хоризонтални развод на кабловске регале 
постављене вешањем о палфон, испод ребара међуспратне конструкције, 
вертикални развод – до прикључница и инсталационих прекидача за осветљење 
у ходницима – у зид испод малтера 

 задржавање постојећег начина осветљавања у холовима крипте уз замену 
постојећих новим светиљкама 

 наменско осветљење у ободним ходницима, који ће бити адаптирани за потребе 
излож беног простора, применом рефлектора постављених на шинки развод за 
осветљење / поста вљен уз планирани спуштен плафон у ходницима / и 
појеединачним рефлекторима на делу где не може бити приемњен шински 
развод 

 општим, радним  осветљењем ходника, светиљкама постављеним на зид 

 задржавање постојећег, описаног, начина управљања радом осветљења у крипти 
, из РТ-1 / крипта 
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 управљање радом осветљења у ходницима инсталационим прекидачима 
постављеним на погодним местима у ходницима, и 

 израду сигурносног осветљења у целом простору крипте. 

 

РАЗВОДНА ТАБЛА 
Постојећа разводна табла у цркви се задржава. Постојећа разводна табла за осветљење 
у крипти се, зајено са дрвеним орманом, демонтира и замењује новом у лименом 
разводном ормарићу. 
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 
Пројектом је предвиђено да се све постојеће инсталације замене инсталационим 
проводницима са изолацијом од безхалогених материјала, што захтева намена простора 
као јавног објекта са окупља њем већег броја људи и лошим условима евакуације у 
случају хитности. 
Обзиром да је прилаз новим инсталацијама до разводне табле у цркви тешко могућ 
предвиђено је сечење постојећих инсталација на излазу из плафона крипте и 
настављање новим инсталацијама у разводном ормарићу са струјним стезаљкама.                        
               На исти начин се настављају и струјна кола која из 
простора крипте воде ка продсавници у цркви с тим да се увод у помоћно степениште 
кроз зид помера навише, тако да буде узнад спуштеног плафона. 
На месту разводне табле за осветљење у крипти је предвиђено да се: 

 постојеће инсталације за осветљење холова у крипти задрже и повежу на нову 
таблу 

 напојни кабл и нове инсталације из табле поставе као нове, без настављања  јер 
постоји могућност прилаза табли из простора ходника крипте. 

 Предмером радова је предвиђено и испитивање постојећих инсталација / број и 
распоред струјних кола у разводној табли, обележавање извода по намени, 
обележавање струјних кола осветљења према прекидачима за управљање / како би се 
омогућило лакша и исправна замена инсзталација. Напомињем да корисник објекта не 
поседује техничку документацију постројећег стања инсталација. 
Уколико се утврди да напајање разводне табле за осветљење крипте није трофазно 
предвиђено је постављање новог напојниог вода 5х2,5 мм2. 
 
ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ 
Опште осветљење крипте                                                                                                                        
Постојеће светиљке са цевним флуо сијалицама ће бити замењене завременим 
светиљкама са цев ним флуоресценним сијалицама, електронским баластима и 
двостраним лименим одсијачем беле боје. Постављање вешањем о палфон. Заамена 
постојећих дифузора – плоча од мат стакла, новим од  истог материјала је предмет 
архитектонског пројекта. Предвиђене су сијалице температуре боје 2700К – топло бела 
боај, са индексом репродукције боје Ra 80.  
 
Локално осветљење у крипти 
Постојеће светиљке са цевним флуо сијалицама ће бити замењене завременим 
линијским светиљ кама са сијалицама са LE диодама и транспарентним дифузором 
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постављеним у Ал профил.  Ове светиљке ће бити постављене на носаче фиксиране на 
бетонску таваницу изнад фриза у плафону. Предвиђене су сијалице температуре боје 
2700К – топло бела боај, са индексом репродукције боје Ra 80. 
Осветљење ободних ходника 
Предвиђене су две врсте осветљења: 

 радно осветљење је решено светиљкама постављеним на зид ходника; ове 
светиљке се користи  за свакодневне потребе / одржавање, припрема изложби и 
сл. /; управљање радом је локално, инсталационим прекидачима уграђеним у зид 
ходника 

 наменско осветљење је решено светиљкама рефлекторског типа постављеним на 
шински развод за осветљење, а делом и појединачним светиљкама сличног типа; 
шински развод се поставља вешањем о међуспратну конструкцију / тако да буде 
уз плоче спуштеног плафона / или директно на носећу конструкцију спуштеног 
плафона; управљање радом овим делом осветљења је локално, инсталационим 
прекидачима постављеним у зид. 

 Предвиђен је трофазни шински развод што омогућава да се комбинује рад 
светиљки на раз воду / једна , две трећине или све светиљке / па је  предвиђена 
петожична инсталација од разводне табле.  

Сигурносно осветљење 
Предвиђена је примена светиљки са локалним извором енергије и аутономије рада 60 
минута, са LE диодама као изворима светлости.  Светиљке  ће бити опремљене 
потребним симболима а постав љене на зид  на 2,3 м од пода и на плафон и не смеју 
бити заклоњене опремом, експонатиам и сл. Ово осветљење  обухвата централни део 
крипте и ходнике, закључно са прилазом степеништу из крипте. 
Д. ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ У ИНСТАЛЦИЈАМА НИСКОГ НАПОНА 
У  инсталацијама ниског напона се предвиђају следеће техничке мере заштите : 

  - механичка заштите елемената инсталација од спољњих утицаја и оштећења 
  - електрична заштите елемената инсталација од преоптерећења и кратких спојева 
  - заштита корисника објекта од последица електричних деловања услед кварова 

елемената инсталација или електричних потрошача 
  -  заштита корисника објекта и посетилаца од последица горења изолације електричних 

инсталација и стварања загушљивих и отровниох гасова.                                              
Механичка заштита елемената инсталација остварена је избоrом опреме потребних 
конструктивних ка рактерисатика и начином постављања инсталационих водова, 
каблова и инсталационе опреме, а пре ма месту постављања и радним условима на 
месту постављња. 
Електрична заштита елемената инсталација се остварује осигурачима у разводној 
табли. Заштита од елек тричног удара услед директног додира делова опреме и/или 
инсталација који су под напоном остварује се конструкцијом одабране опреме која 
спречава директан додир делова под напоном без отварања кућишта и/или употребе 
алата или других припручних средстава. 
Заштита од електричног удара услед индиректног додира изложених делова опреме 
и/или инсталација остварује се аутоматским искључењем напајања у предвиђеном 
систему развода у погледу уземљења, систем ТН, са раздвојеним неутралним и 
заштитним проводником у целој инсталацији. уз додатну заштиту помоћу ЗДУС у  
разводној табли. 
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О заштити од пожара, као последице постојања и употребе електричнихих инсталација 
и ел.потрошача водило се рачуна избором  пресека проводника прикључног кабла и 
заштитом тог кабла од преоптерећења и кратких спојева и начином постављања. 
Заштита од појаве загушљивих и отровних гасова при горењу изолације ел.инсталација 
спречена је, применом инсталационих водова са изолацијом без халогена и начином 
постављања. 
 
Е.  ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКИХ ПРАЖЊЕЊА 
На објекту цркве постоји громобранска инсталација; утврђивање стања инсталације и 
квалитета уземљења није предмет ове документације.                                                                                  
Овом документацијом је предвиђено само поправљање естетског изгледа делова 
спусних провод ника и земљовода који  су сада постављени поред олучних вертикала, 
слободно, без причвршења за зид, и делују врло ружно. Наведене делове инсталација 
треба поставити што више иза олука, спојне елементе и испитно-мерне  спојнице које 
су решене укрсним комадима,  заменити равним спојницама “трака-трака“ са по дваили 
четири завртњаа чиме ће бити поправљен естетски изглед громобранске инсталације. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(чл. 75. Закона о јавним набавкама)  
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
                      (чл. 75. Закона о јавним набавкама) 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 
у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке – Лиценца одговорног извођача радова (450) коју 
издаје Инжењерска комора Србије, са потврдом да је иста важећа – 
најмање једна. 

6) 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 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатни услов за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисан 
чл. 76. Закона, и то:  

          1) пословни капацитет (референце): 
  Да је извео радове који су предмет ове јавне набавке на непокретним 
  културним добрима и то црквама у периоду од претходне три године 
  (2011.,2012. и  2013. година).  
  Понуђач треба да има најмање једну референцу. 
   

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатни услов испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV 
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
Испуњење услова под редним бројем 5) - да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем Лиценце одговорног извођача радова (450), коју издаје 
Инжењерска комора Србије, са потврдом да је иста важећа – најмање једна. 
Потврда треба да је издата након објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. 
Доказ се доставља у неовереној копији.  
Додатни услов - да је извео радове који су предмет ове јавне набавке на 
непокретним културним добрима и то црквама у периоду од претходне три 
године (2011.,2012. и 2013. година), понуђач доказује достављањем:  
1) Изјаве сачињене на меморандуму са називима наручилаца и периодом у коме 
су радови изведени, потписане од стране одговорног лица понуђача и оверене 
печатом (референц листа), која треба да садржи најмање једну референцу и 
2)  Фотокопије уговора и окончаних ситуација за радове наведене у изјави. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 
 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

 Понуђач _________________________________________ у поступку јавне 
набавке радова на извођењу електроинсталација у Спомен костурници у Лазаревцу, 
Број ЈН: 35-јнмв/2014, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

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

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

 Подизвођач________________________________________________ у поступку 
јавне набавке радова на извођењу електроинсталација у Спомен костурници у 
Лазаревцу, Број ЈН: 35-јнмв/2014, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

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

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији). 

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

 

 

 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

 Понуђач _____________________________ у поступку јавне набавке радова на 
извођењу електроинсталација у Спомен костурници у Лазаревцу, поштовао је обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
 
 
          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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И З Ј А В А 
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 
 
 
 
 

 
којом понуђач________________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 
 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је 

подизвођач _____________________________ из ________________ поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

 
 
Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од 
стране овлашћеног судског тумача. 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Београд, Радослава Грујића бр.11, са назнаком: ,,Понуда 
за јавну набавку радова на извођењу електроинсталација у Спомен костурници у 
Лазаревцу, Број ЈН: 35-јнмв/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.08.2014. године,  до 
12:00 сати. 
  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Београд, Радослава 
Грујића бр. 11,,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку  радова на извођењу електроинсталација у 
Спомен костурници у Лазаревцу, Број ЈН: 35-јнмв/2014  - НЕ ОТВАРАТИ или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова на извођењу електроинсталација у 
Спомен костурници у Лазаревцу, Број ЈН: 35-јнмв/2014 - НЕ ОТВАРАТИ или 
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„Опозив понуде за јавну набавку радова на извођењу електроинсталација у 
Спомен костурници у Лазаревцу, Број ЈН: 35-јнмв/2014   - НЕ ОТВАРАТИ или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на извођењу 
електроинсталација у Спомен костурници у Лазаревцу, Број ЈН: 35-јнмв/2014 - 
НЕ ОТВАРАТИ. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
  
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
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• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
8.1.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је не краћи 7  дана од дана испостављања фактуре, којом је потврђена 
испорука добра. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђач може тражити аванс. 
 
 
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду 
 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
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ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда 
(средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење 
понуде).  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока 
за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је 
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је 
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу 
са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 
по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
 II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања  
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави 
оригиналну банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај 
авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје 
наjкраће до правдања аванса. Наручилац неће исплатити ниједан износ пре него 
што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног 
плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова.  

 
2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла  
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, 
преда наручиоцу оригиналну банкарску гаранцију за добро извршење посла, која 
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ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

 
3) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке 
преда наручиоцу оригиналну банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% 
од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора 
бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.  
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешке у 
гарантном року. 

 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail office@yuheritage.com или факсом на број 
011/344-1430 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 35-јнмв/2014. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

mailto:office@yuheritage.com
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 
висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума економски 
најповољнија понуда, а на основу следећих елемената: 
- понуђена цена - 80 пондера, израчунава се по формули а/б х 80 где је:  
      а = најнижа понуђена цена,  
      б = понуђена цена; 
- рок за завршетак радова – 20 пондера, израчунава се по формули а/б х 20 где је:  

а = најкраћи понуђени рок,  
      б = понуђени рок 
 
 
17. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОГА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 
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Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.  
У случају истог понуђеног рока за завршетак радова, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 
поглавља IV одељак 3.). 
  
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail office@yuheritage.com, факсом на број 011/344-1430 или препорученом пошиљком 
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења 
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 
Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на 
извођењу  електроинсталација у Спомен костурници у Лазаревцу, Број ЈН: 35-јнмв/2014 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У СПОМЕН 
КОСТУРНИЦИ У ЛАЗАРЕВЦУ, ЈН бр. 35-јнмв/2014 : На страни бр. 29. 
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ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У СПОМЕН КОСТУРНИЦИ У ЛАЗАРЕВЦУ 
ПОЗ.   ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ЈЕДИНИЦА КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА УКУПН А ЦЕНА 

        МАТЕРИЈАЛ РАД МАТЕРИЈАЛ РАД 

БРОЈ     МЕРЕ   ДИНАРА ДИНАРА ДИНАРА ДИНАРА 

         

А ИНСТАЛАЦИЈЕ             
                  
  ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ПРИБОР             
                  

А.1 Снимање постојећих инсталација које су постављене кроз 
крипту са обележавањем извода у разводној табли цркве 
и табли за осветљење у крипти / припрема за замену 
постојећих инсталација новом / и прове ра исправности 
инсталација за светиљке на канделаберима на улазима у 
цркву. рад сат 10         

                  
А.2 Сечење постојеће инсталације које из разводне табле у 

цркви  излазе у крипту, демонтажа целокупног 
хоризонталног и вертикалног развода и обујмица до места 
успона ка прекидачима за управљање радом осветљењм 
у крипти, демонтажа постојећих светиљки, прекидача и 
прикључница у ходницима, изношење из објекта и предаја 
кориснику; радна висина  до 3.5 м. рад сат 20         

                  
А.3 Испорука и постављање на зид, уз плафон, разводног 

ормарића са поклопцем, материјал полиестер, димензије 
око 300х200х150 мм / за наставак инсталација / са 
уграђеном опремом и повезивањем постоје ћих и нових 
инсталација             

  30 ком струјна стезаљка 2,5 мм2             
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  1 ком ДИН шина, дужина 250 мм             
  20 ком кабловска уводница пвц, 16мм             
    разводни ормарић ИО1 комплет 1         
                  

А.4 Испорука и постављање на зид, уз плафон, разводног 
ормарића са поклопцем, материјал полиестер, димензије 
око 300х200х150 мм / за наставак инсталација / са 
уграђеном опремом и повезивањем постоје ћих и нових 
инсталација             

  15 ком струјна стезаљка 2,5 мм2             
  1 ком ДИН шина, дужина 200 мм             
  10 ком кабловска уводница пвц, 16мм             
    разводни ормарић ИО2 комплет 2         
                  

А.5 Развезивање са довода и инсталација и демонтажа 
постојеће развод не табле РТ-1 и дрвеног ормарића из 
зида, са предајом кориснику рад сат 2         

                  
 по потреби и ако постоји техничка могућност             

А.6 Испорука материјала и поправка постојеће / израда нове 
инсталације од развода у објекту до канделаберских 
стубова на улазима у цркву/ процена 1         

                 
А.7 Демонтажа постојећих светиљки са канделабера и 

канделабера  на улазима у цркву са пажљивим 
извлачењем инсталације и изоловањем крајева и 
предајом кориснику рад сат 6         

                 

 НОВЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  И ПРИБОР                       
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А.8 Испорука, уградња у зид на месту постојећег разводног 
ормана за инс талацију осветљења у крипти и пове 
зивање на инсталацију разводне табле у лименом 
разводном ормарићу димензија око 400х300х200 мм, 
врата једнокрилна, лева, с абравом и кључем; површинска 
заштита бојено, палстификација, боја бела, с ауграђеном 
опремом              

 

1 ком гребенасти прекидач, трополни, 16А, 
230V,команда у орману             

 

5 ком гребенасти прекидач, једнополни, 16А, 
230V,команда у орману / постојећи, 
демонтирани /             

 
11 ком аут. инсталациони осигурач, једнополни 

10А,Ik6kA, 250V             

 
  1 ком аут. инсталациони осигурач, једнополни 

6А,Ik6kA, 250V             

 

по 
потреби 

инсталациони и монтажни материјал за 
постављање и пове зивање опреме / ДИН 
шина, проводници за шемирање, струјне 
стезаљке и друго / ознаке елемената у 
орману и разводног ормана- пвц плочица 
гравирана са натписом  РТ-КРИПТА             

   разводни орман крипта РТ-КРИПТА  компл. 1         
А.9 Израда шлица у зиду од опеке / испод РТ-1 / и бушење 

зида за пролаз инсталација од РТ-1 до простора ходника 
крипте, без зидарске поправке зида рад сат 2         

                  
А.10 Бушење зида од опеке / за пролаз инсталација / без 

зидарске поправ ке зида рад сат 3         
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А.11 Испорука и постављање вешањем о плафон, монтажном 
траком и ква литетним пвц типло вима и завртњима, 
лименог, перфорираног носача каблова, димензија 160х50 
мм, са елементима за спајање; висина пос тављања до 
3,5 м од пода / испод ребара међуспратне конструкције / мет 46         

                 
А.12 Испорука и постављање на регал или зид ОГ пвц 

разводних кутија, кућиште од изолационог материјала, са 
најмање четири уводнице ПГ16; виси на постављањ до 3,5 
м и израдом свих веза и прибором за постављање 

ком 20         
                 
А.13 Испорука и постављање на зид, пвц топловима и 

завртњима, пвц кана лице 120х40мм са  покопцем ; 
висина постављања до 3.5 м мет 4         

                  
А.14 Израда жљеба за постављање инсталација у зиду од 

опеке, ширина жљеба до 30 мм, просецањем алатом; 
позиција не обухвата зидарску поправку зида мет 30         

                 

 

Испорука материјала и израда инсталације за замену 
постојећих инста лација за осветљење у крипти и нових 
инсталација за потребе изло жбе / у ходницима / и 
сигурносно осветљење, инсталационим провод ницима 
наведеног типа  постављених делом у постављене регале 
и пвц каналице а  делом у зид испод малтера и по зиду 
изнад спуштеног плафона; радна висина до 3,5м.    

    N2XH/J, 5x2.5 mm2 мет 30         
    N2XH/J, 5x1.5 mm2 мет 100         
    N2XH/J, 3x1.5 mm2 мет 130         
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    N2XH  ,  2x1.5 mm2 мет 40         
                  

А.15 Испорука материјала и израду инсталације за замену 
постојећеих инс талација за прикључице и друге 
потрошаче инсталационим проводни цима наведеног типа  
постављених делом у постављене регале и пвц каналице, 
делом у при премљен шлиц у зиду или по зиду изнад спуш 
теног пла фона    

    N2XH/J, 3x2.5 mm2 мет 150         
                  

А.16 Испорука, уградња у зид од опеке и повезивање на 
инсталацију монофазне прикључнице 16А, 230В, са 
контактом за уземљење; прикључнице је са поклопцем, 
боја бела; висина постављања 0,3 м. ком 8         

                  
А.17 Испорука, уградња у зид од опеке и повезивање на 

инсталацију тип ске разводне кутије за модуларну опрему 
са три инсталациона преки дача 10А, 230В, носача 
осигурача и маском; боја прекидача и маске бела, висина 
постављања 1.0м. комплета 2         

                  
  по потреби             

А.18 Увод напојног каблу за РТ-1 у постојећу РТ- црква са 
бушењем зид и пода, повезивањем у РТ-црква на 
постојећи извод и извлачењем пос тојећег напојниг кабла, 
без зидарске поправке зида и пода рад сат 2         

                  
А.19 Монтажа нових канделабера на камену подлогу са 

прибором за мон тажу према конструкцији канделабера и  
повезивањем на постојећу инсталацију процена 4         
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А УКУПНО ДИНАРА             
                  
Б ОСВЕТЉЕЊЕ - КРИПТА             
Б.1 Скидање стаклених плоча , развезивање са инсталација и 

демонта жа постојећих светиљки са цевним флуо 
сијалицама и флуо светиљки из фризова у спуштеном 
плафону,са изношењем из објекта  и предајом кориснику. 

  8         
                  

Б.2 Израда, испорука и постављање фиксирањем за бетонски 
плафон / у фризу у плафону / носача за линијске LED 
светиљке израђеног од Ч профила 30х2мм дужина до 200 
мм / према скици /, заштита бојењем антикорозивно у два 
премаза ком 15         

                  
Б.3 Испорука, постављање у простор изнад застакљених 

делова спуште ног плафона / вешањем о палфон /, 
односно у фриз у спуштеном пла фону / на постављене 
носаче / и повезивање на постојећу инсталацију светиљки 
сличних наведеним моделима:             

  ознака F1 надградна светиљка за цевне флуо сијалице, 
2x28W/ 827, Т16, 230V, баласт електронски , 
мех. заштита IP20, са сија лицама квалитета 
Osram / Philips и двостраним лименим 
одсијачем беле боје; сијалице постављене 
бочно на ку ћиште, са приборм за 
постављање    

    модел URAN BFNU  2x28W, EPP,                        
BUCK ком 24         
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  ознака L1 лиијска светиљка у Ал профилу, дужина  5000 
мм,са напој ном јединицом и транспарентним 
оптичким дифузором; LED диоде 14W/m 
температура боје 2700К             

    модел    LED Line                                             
TATJANA+ ком 3         

                  
Б УКУПНО ДИНАРА             
                  
Ц ОСВЕТЉЕЊЕ - ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР             
                  

 

Испорука, постављање вешањем у плафон тако да буде у 
нивоу до ње ст ране спуштеног плафона / или директно на  
носећу конструкцију плафона уз потребна ојачања 
конструкције / линија трофазног шинског развода за 
осветљење, боја профила šine сива,                                        
сличних моделу NORDIC-Tatjana +, наведених 
карактеристика:                     

Ц.1 2 компл. шина 2+11.5+3.5 м             
  6 ком равни наставак             
  1 ком напојна једница равна             
  2 ком угаона спојница 90˚             
  1 ком завршни поклопац             

  
1 компл 

прибор за постављаљње / вешаљка-Ч сајла 
дужина до 1 м, тилови, завртњи /             

    ЛИНИЈА 1 компл. 2         
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Ц.2 Испорука и постављање на постављен шински развод 
рефлектора са сијалицом са LE диодама и адаптером за 
прикључак на шински раз вод, кућиште ливено Ал, облик 
цилиндричан-кружни,боја сива, покре тање у две равни, 
сличне наведеном моделу:             

  ознака 
ŠR1 

модел  АТ-33 LED 9W,  230V, grlo GU10          
Tatjana+ ком 40         

                  
Ц.3 Испорука, постављање на зид и повезивање на 

инсталацију надградне светиљке-рефлектора, кућиште 
ливено Ал, облик цилиндричан-круж ни,боја бела, 
покретање у две равни, постоље кружно, сличне наведе 
ном моделу:    

  
ознака Z1 

модел  АТ-33  / Z  LED 9W,  230V, grlo GU10      
Tatjana+ ком 2         

            
Ц.4 Испорука, постављање на зид и повезивање на 

инсталацију надградне светиљке-рефлектора са 
халогеном сијалицом, покретање у две рав ни, кућиште 
лим, бојено бело, са трансформатором 100W и сијалицом 
АR111PAR 50, сличне наведе ном моделу:    

  
ознака Z2 

модел  Halospot AT-111/Z                                     
Tatjana+ ком 4         

            
Ц.5 Испорука, постављање на зид и повезивање на 

инсталацију надградне светиљке, кућиште лим, 
цилиндричног, квадратног пресека, 120х 120 мм, боја 
бела, са једним грлом Е27 и рефлекта сијалицом  
60WR63, квали тет Philips / Osram    

  
ознака Z3 

модел  AT-111/Z ,120x120 mm, E27, бела            
Tatjana+ ком 10         
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Ц УКУПНО ДИНАРА             
Д СИГУРНОСНО ОСВЕТЉЕЊЕ              
                  

Д.1 Испорука и постављање на зид или спуштен плафон и 
повезивање на инсталацију,светиљки сигурносног  
осветљења са сопственим изво ром енергије, аутономија 
рада 60 минута, са извором светлости - LE диоде, мех. 
заштита IP40, сл. на веденом моделу             

  ознака S1 за осветљавање пута за евакуацију,                       
  

 
модел  LED SLIM  - без симбола             
Olimpija STIVEX ком 1         

                  
  ознака S2 за означавање пута за евакуацију     

    

модел  LED SLIM  са симболом за смер 
кретања                                      Olimpija 
STIVEX ком 8         

                  
Д УКУПНО ДИНАРА             
               
Е ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛЦИЈА             
                  

Д.1 Развезивање постојећих спојева на спусном проводнику и 
земљоводу са скидањем укрсних комада трака-трака, и 
предаајом кориснику; количина 20 ком 

рад сат 3         
Е.1                 
Д.2 Постављање постојеће поцинковане траке иза олука, 

оумицом од мон тажне перфо траке, са потребним 
обликовањем код испитног споја ком 10         

Е.1                 
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Д.3 Испорука и постављање новог спојног елемента трака-
трака, поцинкованог , равног, са два завртња ком 20         

       15         
Д УКУПНО ДИНАРА             
                  
Ф ЗАВРШНИ РАДОВИ          

               
Ф.1 Испитивање и преглед израђених инсталација са 

издавањем извеш таја о испитивању; обавља овлашћена 
фирма. про цена 1         

               
Ф УКУПНО ДИНАРА           
                

            Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А             
                  

 А ИНСТАЛАЦИЈЕ             
                  

  Б ОСВЕТЉЕЊЕ-КРИПТА           
                  
  Ц ОСВЕТЉЕЊЕ ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР           
                  
  Д СИГУРНОСНО ОСВЕТЉЕЊЕ           
                  
  Е ГРОМОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА             

                  
  Ф ЗАВРШНИ РАДОВИ             
                  

    МАТЕРИЈАЛ УКУПНО ДИНАРА             
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    РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА          
               

    
           УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОСЛА   без 
ПДВ-а       ДИНАРА     
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Укупна цена без ПДВ-а   
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок за завршетак радова 
 
 

 

 
Гарантни рок 
 
 

 

 
Рок важења понуде 
(рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана 
од дана отварања понуда) 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Напомена: 
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Модел уговора мора бити попуњен, потписан и оверен печатом. 

 
 
 

УГОВОР 
о извођењу радова на извођењу електроинсталација 

у Спомен костурници у Лазаревцу 
 

 
Закључен између: 
Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд  
са седиштем у Београду, улица Радослава Грујића бр.11, ПИБ: 100291710, Матични 
број: 07010028, Шифра делатности: 91.03 
Број рачуна: 840-517664-09 Управа за јавна плаћања - Београд, 
Телефон: 011/2454-786Телефакс: 011/344-1430 
кога заступа Мирјана Андрић, директор 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
______________________________________________________________ 
са седиштем у ___________________, улица ________________________, ПИБ: 
________________________ Матични број: __________________________ 
Број рачуна: _____________________ Назив банке: _____________________, 
Телефон: ____________________Телефакс: ______________________ 
кога заступа _______________________________________________ 
(у даљем тексту: Извођач), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 35-јнмв/2014 
Број и датум одлуке о додели уговора:____________. 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ____________ 

 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/2012) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 35-оп/2014, чији је 
предмет набавка радова на извођењу електроинсталација у Спомен костурници у 
Лазаревцу; 
- Наручилац је Позив и Конкурсну документацију објавио на Порталу јавних набавки и 
на интернет страници Наручиоца; 
- да је Извођач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ___________ (биће 
преузето из понуде), која се налази  у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 
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- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број ____________(попуњава 
Наручилац), доделио Извођачу радова Уговор о набавци радова на извођењу 
електроинсталација у Спомен костурници у Лазаревцу; 
- да ће Извођач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично поверити 
Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;  
 

Предмет Уговора 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је извођење радова на извођењу електроинсталација у 

Спомен костурници у Лазаревцу. 
Предмет Уговора и услови за извођење радова ближе су одређени конкурсном 

документацијом и понудом Извођача број _____________ од ______________ године, 
заведеном код Наручиоца под бројем ___________ од ______________. године, а која је 
саставни део овог Уговора. 

Ради извршења радова који су предмет овог Уговора Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за 
потпуно извршење радова који чине предмет овог Уговора.  

 

Члан  2. 
Уговарне стране су сагласне да је Извођач до дана потписивања овог Уговора 

упознат са свим условима под којима ће се изводити радови, као што су локација 
објекта, приступ објекту, могућност нормалног извођења радова на објекту, и да је те 
услове прихватио такве какви јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене 
Уговора.  

Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са пројектно-техничком 
документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је исту брижљиво 
проучио, као и да иста нема недостатака.  

Извођач нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може, без 
претходне писмене сагласности Наручиоца и  да одступа од исте. 
 Наручилац  има право да мења  пројектно-техничку документацију у складу са 
важећим прописима. 
 Извођач радова је дужан да извршене измене пројектно-техничке документације 
прихвати и по истима поступа. 
 У случају измене пројектно-техничке документације, Извођач има право да 
писмено затражи продужење рока под условом да извршене измене пројектно-техничке 
документације по свом обиму битно утичу на рок за извођење радова по овом Уговору.   

 
Уговорена вредност-цена 

Члан   3. 
Уговорена цена свих радова износи _________________ динара без ПДВ-а, 

односно _____________ динара са ПДВ-ом и  добијена је на основу јединичних цена из 
усвојене понуде Извођача заведене код Наручиоца под бројем _________ од 
____________ године, дате на основу предмера радова.  

Износ укупне уговорене цене радова Извођачу плаћа Републички завод за 
заштиту споменика културе – Београд. 
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ПДВ  такође плаћа Републички завод за заштиту споменика културе- Београд – 
Београд . 
 Уговореним јединичним ценама обухваћене су и све таксе и остале обавезе 
прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути издаци потребни за 
потпуно извршење овог Уговора. Јединичне цене су фиксне _________ календарских 
дана по потписивању уговора, а потом се могу мењати уз писмену сагласност 
уговорних страна у складу са коефицијентом раста цена на мало, који се званично 
објављује у Службеном гласнику Републике Србије и у складу са одредбом члана 115. 
Закона о јавним набавкама. 

Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају 
франко градилиште, односно објекат, уграђено односно унето, размештено и 
монтирано сходно  техничкој документацији. 

Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених 
количина уписаних и оверених од стране органа стручног надзора и Наручиоца у 
грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене понуде Извођача  заведене код 
Наручиоца под бројем ______________ од ____________ године, са предмером и 
предрачуном радова. 

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи 
и оверених од стране надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених у 
предмеру из усвојене понуде Извођача заведене код Наручиоца под бројем _________ 
од ____________ године, исте ће се сматрати вишком радова и поступиће се у складу са 
чланом 5.  овог Уговора 

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи 
и оверених од стране надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених у 
предмеру из усвојене понуде Извођача заведене код Наручиоца под бројем __________ 
од ___________ године, Наручилац ће платити Извођачу само стварно изведене радове 
на основу јединичних цена из понуде. 

 

Члан   4. 
Извођач се обавезује да ће уговорене радове обрачунавати по привременим 

ситуацијама на основу количина изведених радова по грађевинској књизи, обострано 
оверених и јединичних цена из усвојене понуде заведене код Наручиоца под бројем 
__________ од _____________ године. 
 Овера и плаћање привремених ситуација од стране Наручиоца мора бити 
реализована у року не дужем од 30 дана од дана испостављања ситуације. 
 Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у једном делу, 
дужан је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део се има решити са следећом 
привременом ситуацијом, уколико се уговорне стране другачије не договоре.    

 Наручилац ће извршење радова по овом Уговору плаћати на следећи начин: 
-  _________% од вредности изведених радова путем бескаматног аванса, 

након обострано потписаног Уговора (уколико се тражи аванс);  
- __________% од вредности изведених радова по месечним  привременим 

ситуацијама; 
- 10 % од вредности изведених радова плаћа Наручилац после завршених 

радова у уговореном року. 
 

Наручилац ће извршити плаћање аванса тек након што му Извођач достави 
гаранцију за повраћај авансног плаћања,  издату од стране пословне банке Извођача на 
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начин како је то дефинисано у Конкурсној документацији за јавну набавку бр. 36-
оп/2014. 

Примљени износ на име аванса Извођач је дужан правдати на тај начин што ће 
сваку испостављену привремену ситуацију, умањити сразмерно проценту примљеног 
аванса, тако да закључно са последњом ситуацијом за месец када се радови имају по 
Уговору завршити оправда примљени аванс у потпуности.   
           

Вишак радова 

 

Члан 5. 
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи 

и оверених од стране надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених у 
предмеру из усвојене понуде Извођача заведене код Наручиоца под бројем __________ 
од ___________ године, исте ће се сматрати вишком радова. 

 Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача 
радова заведене код Наручиоца под бројем _________ од ____________године, а за које 
се утврди постојање вишка су фиксне и непроменљиве.  

За вишак радова до 10 (десет) % у односу на  уговорене количине из предмера 
радова усвојене понуде Извођача заведене код Наручиоца под бројем ___________ од 
_____________године, потребно је да Извођач радова застане са том врстом радова и 
писмено обавести Наручиоца. Уколико је Наручилац сагласан да прихвати вишак 
радова Извођач радова  ће извести радове након добијања писмене сагласности 
Наручиоца. За такве радове није потребан анекс Уговора. 

Сви непредвиђени радови које је Извођач извео, а да претходно није добио 
писмену сагласност Наручиоца, могу бити разлог за једностран раскид Уговора од 
стране Наручиоца уз правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела 
цене за до тада извршене радове.  

 
Додатни (непредвиђени) радови 

 
Члан   6. 

Извођач се обавезује да ће на позив Наручиоца, дати понуду за извођење 
додатних (непредвиђених) радова у преговарачком поступку у случајевима када су 
испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама. 
 

Рок за завршетак радова 

Члан   7. 
  Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од _______ 
______________  дана, рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца. 
  Рок за завршетак извођења радова се продужава на захтев Извођача: 
  - у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана а није изазван 
кривицом Извођача; 

  - у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и 
другим догађајима са карактером „више силе“;  
  - услед извођења вишкова и додатних радова (непредвиђени и накнадни 
радови) преко обима утврђеног овим Уговором; 
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  - услед измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца 
под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно 
превазилази обим уговорених радова.  

  Захтев за продужењем уговореног рока Извођач поставља упућивањем 
писменог захтева Наручиоцу. 
  Уговорени рок је продужен, када уговорне стране о томе постигну 
писмени споразум, о чему ће се сачинити Анекс овог Уговора. 
  Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
  Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду 
изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да 
могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће признати право 
Извођачу на продужење рока за време трајања истих. 
  Рок за продужење извођења радова услед неуобичајених и неповољних 
атмосферских и климатских прилика ће бити продужен за онај период како то буде 
наведено у грађевинском дневнику овереном од стране Извођача и органа стручног 
надзора Наручиоца.  
 

Уговорна казна 

Члан  8. 
  Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 
уговорну казну у висини 0,5‰ (пола промила) за сваки дан закашњења од укупно 
уговорене вредности, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од 
вредности укупно уговорених радова. 
  Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног 
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.  

 
Обавезе извођача 

 
                                                                   Члан  9. 
  Обавезе извођача су: 
  - да пре почетка радова Наручиоцу  достави решење о именовању 
руководиоца радова; 
  - да свој рад синхронизује у складу са радом у објекту; 
  - да обезбеди да се радници придржавају реда и правила који важе у 
објекту;  
  - да обезбеди да се радници строго придржавају мера заштите на раду;  
  - да радове изведе у складу са важећим прописима; 
  - да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио 
радове и да је спреман за њихов квантитативни и квалитативни пријем од стране 
Наручиоца; 

         - да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у  уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену 
испоруку материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова. 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, 
странака ), као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и опреме, тако 
да Наручилац радова буде ослобођен свих одговорности према државним органима у 
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погледу прописа о безбедности и здравља на раду, прописа о заштити животне средине, 
као и радно – правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје 
радова Наручиоцу; 

-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима 
Републике Србије, а који регулишу ову област; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 
датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова 
извођења радова; 

- да поступи по захтеву Наручиоца за убрзањем радова и када није запао 
у доцњу у погледу уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси 
Наручилац; 

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

     -  да изведене радове преда Наручиоцу; 

                 - да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала 

                 - да истакне градилишну таблу  

                 - да пре почетка радова достави Наручиоцу план динамике извођења радова,  

                  - да у извођењу радова користи искључиво атестиране материјале, као и да 
пројектанту достави на увид и одобрење све узорке материјала; 

 Отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 
приступи у року од 5 дана. 

 Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на 
уговорени износ за све време трајања радова, тј, до предаје радова Наручиоцу и 
потписивања Записника о примопредаји.  
 

 
Обавезе Наручиоца  

Члан  10. 
  Обавезе Наручиоца су: 
  - да Извођача уведе у посао и омогући му  несметано извођење радова; 

                       - да обезбеди сталан и ефикасан рад органа стручног надзора 

                        -да благовремено у складу са одредбама овог Уговора, врши оверу 
испостављених ситуација; 

                        - да редовно измирује обавезе према Извођачу за завршене радове на 
основу привремених ситуација и окончаних ситуација;  

  - да од Извођача прими изведене радове у складу са одредбама овог 
Уговора.   
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Осигурање и гаранције 

Члан  11. 
  Извођач је дужан да Наручиоцу преда одговарајуће гаранције за добро 
извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 
  Извођач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана закључења овог 
Уговора испоставити у корист Наручиоца безусловну, неопозиву  гаранцију банке за 
добро извршење посла, на вредност од 10% од уговорене вредности радова без ПДВ-а, 
која се може наплатити на први позив без приговора. 

  Рок важности гаранције за добро извршење посла је 30 дана дужи од 
истека рока за завршетак радова, уз могућност продужетка, у зависности од рока за 
продужење радова.  
  Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје радова, преда 
Наручиоцу гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од 
вредности радова без ПДВ-а.  
  Рок важења банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року 
је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. 
  Наручилац има  право да тражи продужење гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони 
грешке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са 
захтевима Наручиоца. Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац 
сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 
дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.  
  У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и грешке 
отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи  доброг 
привредника. 
  Уколико Извођач у наведеном року не обезбеди и преда Наручиоцу 
гаранцију пословне банке за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од 
уговорене вредности биће му задржано 5% од укупне цене Уговора. 
  Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода 
на уговорени износ за све време трајања радова, тј, до предаје радова Наручиоцу и 
потписивања Записника о примопредаји.  
 

Извођење уговорених радова 

Члан  12. 
  За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 
у складу са пројектном документацијом и тендером. 

  Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара 
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У 
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

  Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 
траженом квалитету. 

            У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 
безбедност објекта, Наручилац има  право да тражи да Извођач поруши изведене 
радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
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уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има  
право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом Уговору. 

  Надзорни орган има право да врши стручни надзор уговорених радова, 
као и овлашћења која су наведена у Закону о планирању и  изградњи . 

 

Преузимање радова и коначни обрачун 

Члан 13. 
  Извођач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова 
уписивањем у грађевински дневник. 

  Примопредаја и коначни обрачун изведених радова врши заједничка 
комисија коју чине овлашћени представници Извођача и  Наручиоца.  

  Преузимање се врши уз записник, од стране заједничке комисије, 
најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова. 

  Извођач предаје Наручиоцу приликом предаје и пријема  изведених 
радова, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима. 

  Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одуговлачења. 
  Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана и 
ако их не отклони у споразумно утврђеном року са додатком свих трошкова коју је  
претрпео  Наручилац, он ће радове уступити другом извођачу на рачун Извођача 
радова. 

  Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу 
Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са у ксладу са правним стандардом о 
пажњи доброг привредника. 

  Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о 
примопредаји радова али не касније од 15 дана. У коначном обрачуну обрачунате су све 
коначне обавезе између Извођача и Наручиоца. 

 

Коначни обрачун 
 

Члан. 14. 
  Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврдиће се на 
бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од 
стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су 
фиксне и непроменљиве.  

Коначним обрачуном се обухватају сви радови изведени на основу овог 
Уговора укључујући и вишкове односно мањкове радова. 

Ако Наручилац без оправданог разлога одбије учешће у коначном 
обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Извођач може да 
изврши обрачун и да о томе обавести Наручиоца. Ово право има и  Наручилац. 

Свака од уговорних страна сноси трошкове свог учешћа у изради 
коначног обрачуна. 
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Члан  15. 

 Извођачу ће сва плаћања по привременим ситуацијама и окончаној 
ситуацији вршити Републички завод за заштиту споменика културе  - Београд . 
 

Раскид  Уговора 

Члан 16.  
  Наручилац задржава  право да једнострано раскине овај Уговор уколико 
на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова у току реализације овог 
Уговора касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 
  Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико у 
току релизације овог Уговора од стране надзорног органа Наручиоца  радова констатује 
да извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 
квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедби 
надзорног органа. 
  Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије 
извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до 
тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором. 
 

Члан 17.  
  За све што овим Уговором није посебно утврђено важе одредбе Посебних 
грађевинских узанси, Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим 
односима. 

Члан  18. 
Прилози и саставни делови уговора су: 

   - Прилог бр. 1. Конкурсна документација;  
   - Прилог бр. 2. Понуда Извођача 
   - Прилог бр. 3.  Банкарске гаранције 

                    
Члан  19. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико не дође до споразума, надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан  20. 
 Овај Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 
 
               ЗА ИЗВОЂАЧА                                    ЗА НАРУЧИОЦА 
                                                                                                      Д и р е к т о р   
  
__________________________                                      _________________________ 
      _____________________                                                   Мирјана Андрић 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________,доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
 
 
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

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

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова на извођењу електроинсталација у Спомен костурници 
у Лазаревцу, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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