
ЈКП ,,СУБОТИЦАГАС,, 

С У Б О Т И Ц А 

Јована Микића 58 

Број: 225-14/20 

Дана: 14.05.2020. године 

 

У складу са чланом 63. став 1 и 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике 
Србије број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), Наручилац врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА 
ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДА ПО ОДОБРЕНОМ ПРОЈЕКТУ  

ЈН 16/20 

 

Дана 07.04.2020. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца Конкурсна документација под бројем ЈН 16/20. 

У конкурсној документацији се врше измене на следећи начин: 

На страни 1. Конкурсне документације мења рок за достављање и јавно отварање понуда, 
према следећем:  

Рок за достављање понуда   22.05.2020. до 10.00 часова 

Јавно отварање понуда   22.05.2020. у 12.00 часова 

 

На страни 9. Конкурсне документације у поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ, мења се тачка 2. на начин да 
гласи:  

2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом  

Довољним пословним капацитетом се сматра: 

- да је у претходне три и календарске године (2017, 2018 и 2019 године) закључио и 
реализовао најмање 3 (три) уговора или наруџбенице, чији је предмет извођење 
грађевинских радова на изградњи инфраструктуралних објеката или на изради 
прикључака или интервентни радове на инфраструктуралним објектима (гас, 



електро, птт, оптички кабел, канализација, водовод), у укупној вредности од најмање 
23.400.000,00 динара (двадесетчетиримилионачетиристохиљада динара) без ПДВ-а. 

 

На страни 12. Конкурсне документације у поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
УСЛОВА, у тачци 2. Додатни услови, мења се подтачка 2. на начин да гласи: 

2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом  

Довољним пословним капацитетом се сматра: 

- да је у претходне три и календарске године (2017, 2018 и 2019 године) закључио и 
реализовао најмање 3 (три) уговора или наруџбенице, чији је предмет извођење 
грађевинских радова на изградњи инфраструктуралних објеката или на изради 
прикључака или интервентни радове на инфраструктуралним објектима (гас, 
електро, птт, оптички кабел, канализација, водовод), у укупној вредности од најмање 
23.400.000,00 динара (двадесетчетиримилионачетиристохиљада динара) без ПДВ-а. 
 
Доказ:  
-Копија уговора о извођењу радова или наруџбенице, и 
-Потврда наручиоца о вредности изведених радова по уговорима и о поштовању 
уговорених обавеза, потписана и оверена печатом референтног наручиоца, сачињена 
искључиво на Обрасцу Потврда о референцама за изведене радове из конкурсне 
документације (Образац бр. 9)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На страни 34. - 39. Конкурсне документације мења се поглавље VI МОДЕЛ УГОВОРА, на 
начин да гласи: 



VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА - 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДА ПО ОДОБРЕНОМ 
ПРОЈЕКТУ БР. ЈН  16/20 

 

 Закључен између: 

1. Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ Суботица, Јована Микића 58, ПИБ: 
104200200, матични број: 20114223, број текућег рачуна 200-2435070102029-70, код 
Банка Поштанска штедионица ад (у даљем тексту: Наручилац) које заступа директор 
MSc Зеди Илдико, с једне стране, и   

2.  _____________________________________, са седиштем у ___________________, 
улица _____________________________ број ___, ПИБ: _____________, матични 
број: _______________, текукћи рачун број: ___________________________ код 
_______________________ банке, које заступа директор _____________________ (у 
даљем тексту: Добављач), са друге стране 

 

______________________________                 ______________________________ 

______________________________                 ______________________________ 

______________________________                 ______________________________ 

          (остали понуђачи из групе понуђача)        (назив подизвођача), 

према следећим условима: 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка радова  - грађевински радови на изградњи гасовода по 
одобреном пројекту, у свему према Техничкој спецификацији (оквирне количине) – 
Предмеру грађевинских радова и Понуди извођача број _____________ од ___.___.____. 
године,  које се налазе у прилогу овог Уговора и чине његов саставни део. 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку за набавку радова 
– грађевински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту под бројем ЈН 16/20, у 
складу са Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15),  

- да је извођач доставио понуду број ______________ од __.__.____. године, која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог Уговора, 

- да понуда извођача одговара техничким захтевима из конкурсне документације. 

 



Члан 2. 

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора износи ______________ динара (словима: 
___________________________________) без ПДВ, односно _______________ динара 
(словима: _______________                                                        ) са ПДВ. 

Обавезе које доспевају у 2021. години биће реализоване највише до износа средстава која 
ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Наручилац је обавезан да плаћење по фактурама изврши на текући рачун извођача бр. 
________________________________, по завршетку свих радова по сваком појединчаном 
пројекту, у року од 45 дана рачунајући од дана достављања окончане ситуације оверене од 
стране извођача и надзорног органа.   

Извођач је обавезан да изведену количину радова евидентира у својим грађевинским 
књигама, а по окончању свих уговорених радова по сваком појединачном пројекту, извођач 
је обавезан да достави наручиоцу окончану ситуацију, оверену од стране надзорног органа..  

Извођач је обавезан да коначну ситуацију сачини на основу стварне количине изведених 
радова и фиксних појединачних цена из Предмера грађевинских радова.       

Уговорена цена је фиксна и утврђена је на основу цене материјала, радне снаге, 
механизације и других елемената извођења радова, који су важили на тржишту на дан 
давања понуде.  

Члан 3. 

Обавезе наручиоца су: 

- да извођачу преда градилиште за несметано извођење радова, 

- да извођачу преда и техничку документацију за извођење радова, 

- да извођачу исплати уговорену цену у роковима утврђеним овим уговором, 

- да именује овлашћено лице које ће вршити надзор над извођењем радова и оверавати 
грађевинске књиге, и да о томе писмено извести извођача. 

Члан 4. 

Обавезе извођача су: 

- да радове изводи стручно и квалитетно са пажњом доброг привредника, у свему према 
датој понуди, 

- да радове отпочне у уговорено време и да исте заврши у целости у уговореном року, 

- да изврши уградњу материјала према СРПС-у и другим важећим стандардима и прописима 
Републике Србије, 

- да именује одговорно лице које води градилиште – шефа градилишта, и да о томе писмено 
извести наручиоца, 



- да уредно води прописане књиге /грађевински дневник, грађевинске књиге и сл./, у складу 
са важећим прописима, 

- да изврши обрачун радова на основу стварно изведених количина радова, 

- да организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење 
несметаног саобраћаја, заштита околине за све време трајања грађења, 

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 
инсталације и опреме, 

- да обезбеди градилиште, објекте и околину за време трајања радова и привременог прекида 
радова, 

- да за време извођења радова врши чување и обезбеђивање градилишта, 

- да обезбеди наручиоцу и надзорном органу приступ градилишту 24 часа дневно, 

- да по завршетку радова овлашћеном лицу наручиоца преда посао, путем писменог 
записника о примопредаји и са коначним обрачуном радова. 

Члан 5. 

Извођач је дужан да све уговорене радове започне и заврши у целости најкасније у року од 
120 дана рачунајући од дана увођења извођача у посао.  

Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања грађевинског дневника, потписивањем 
прве стране. 

Под роком завршетка радова сматра се дан примопредаје радова, што стручни надзор 
констатује у грађевинском дневнику и записнику о примопредаји радова између уговорних 
страна. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.  

Члан 6. 

Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора 
одговарати опису радова, и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет сноси 
извођач. 

Извођач је обавезан да на захтев наручиоца и стручног надзора, поднесе потребне атесте о 
квалитету материјала, елемената, делова које уграђује на објекту, а по потреби и да испита 
квалитет материјала код овлашћене организације за испитивање квалитета.  

Члан 7. 

Обрачун радова извршиће се по окончању свих уговорених радова, по сваком појединачном 
пројекту, на основу стварне количине изведених радова и фиксних јединичних цена из 
Предмера грађевинских радова.  

 



Члан 8. 

Наручилац има право да врши стручни надзор над радовима извођача и да на тај начин 
контролише количину и квалитет извршених радова и уграђеног материјала, као и ток 
радова и испостављене привремене ситуације извођача. По завршетку одређених позиција, 
фаза и врста радова налази стручне контроле /надзора/ наручиоца уписују се у грађевински 
дневник. Трошкове ове стручне контроле /надзора/ сноси наручилац. 

Члан 9. 

Извођач је дужан да поступи без одлагања по свим основаним примедбама и захтевима 
наручиоца датих на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу у зависности од 
конкретне ситуације изврши поправку или поново изведе радове, замени набављени или 
уграђени материјал или опрему. Трошкове који на овај начин настају падају на терет 
извођача. Основаним примедбама и захтевима наручиоца из претходног става сматрају се 
оне примедбе и захтеви које имају за циљ испуњење уговорених обавеза извођача. 

Члан 10. 

Уколико се утврди да поједини радови не одговарају потпуно уговореном квалитету, али да 
се и поред тога могу примити, наручилац има право за одговарајуће умањење уговорене 
цене, као и на накнаду штете. 

Члан 11. 

Гарантни рок за квалитет изведених радова и уграђеног материјала износи ____ месеци, 
рачунајући од дана примопредаје исправне окончане ситуације за изведене радове. 

Извођач је дужан у току гарантног рока на први писмени позив наручиоца отклонити о свом 
трошку све мане које се односе на квалитет радова, као и оне које су настале због употребе 
материјала који не одговарају уговореној намени и квалитету. 

Члан 12. 

Уколико извођач не изврши уговорене радове у уговореном року, најмање два пута, 
наручилац има право на једнострани раскид овог Уговора и накнаду штете по општим 
правилима облигационог права. 

Члан 13. 

Извођач се обавезује да за време извођења радова из овог уговора предузме све потребне 
мере у складу са прописима, ради обезбеђења градилишта и заштите од повреда запослених 
код наручиоца и трећих лица. У том смислу извођач у потпуности прихвата одговорност за 
предузимање мера заштите на раду о свом трошку, односно предузимање мера техничке 
заштите за врсту радова које су предмет уговора и надзор над спровођењем мера заштите на 
раду. 

Извођач је сагласан и неопозиво прихвата да сва евентуална штета која настане према 
трећим лицима и стварима, као и штета на објекту у изградњи буде надокнађена или 
отклоњена на терет извођача. 



Члан 14. 

Извођач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора преда наручиоцу 
бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница треба да буде оверена  
потписом од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој 
линији, са клаузулом, «без протеста», «безусловна» и «платива на први позив»,  у износу од 
10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим 
од уговореног рока за завршетак радова. Уз меницу мора бити достављена и копија картона 
депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон депонованих потписа 
који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју је извођач навео у меничном 
овлашћењу – писму. 

Наручилац може активирати меницу за добро извршење посла:  
 ако извођач радове не изведе стручно и квалитетно, према овереној пројектно-

техничкој документацији, важећим техничким прописима, нормативима и обавезним 
стандардима, који важе за уговорену врсту радова, као и да уграђује материјал који 
не одговара прописаним стандардима, пројектним захтевима и са пратећим атестима; 

 ако извођач не спроведе мере техничке заштите на градилишту, ради обезбеђивања 
радова, опреме, запослених и трећих лица; 

 ако све јавне површине на којима изводи радове, извођач не доведе у првобитно 
стање, након завршетка радова, 

 ако извођач на други начин повреди одредбе овог Уговора. 
 

Члан 15. 

Извођач се обавезује да наручиоцу истовремено са записником о примопредаји свих 
изведених радова преда бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року. 
Меница треба да буде оверена потписом од стране лица овлашћеног за заступање у десном 
доњем углу на последњој линији, са клаузулом, «без протеста», «безусловна» и «платива на 
први позив»,  у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 
30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока за квалитет изведених грађевинских 
радова. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је 
издата од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде 
издат од пословне банке коју је извођач навео у меничном овлашћењу – писму. 

Уколико извођач у наведеном року не обезбеди и преда наручиоцу меницу из претходног 
става наручилац може активирати меницу за добро извршење посла. 

Отклањању грешака, односно недостатака које утврди наручилац у гарантном року, извођач 
мора да приступи у року од 24 часа од дана писменог позива наручиоца, а да исте изврши у 
року од највише 48 часова. 

Уколико недостатке извођач не отклони у року из претходног става, наручилац може 
активирати бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року.  

 



Члан 16. 

По окончању свих радова од стране извођача извршиће се примопредаја радова путем 
писменог записника о примопредаји у коме се констатује дали је извођач извршио своју 
обавезу у погледу обима, врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, и у 
погледу рокова за извођење радова. Записник потписују овлашћени представници 
наручиоца и извођача. 

Члан 17. 

По завршетку радова извођач је дужан да уклони преостали материјал и да очисти 
градилиште од отпадака које  је направио, као и да место извођења радова доведе у 
првобитно стање у коме се налазио пре почетка радова.  

Члан 18. 

Овај уговор закључује се на период до окончања извођења уговорених радова, а не може 
важити дуже од једне године од дана пријема Обавештења о почетку примене, од стране 
Наручиоца. 

Члан 19. 

Овај уговор може бити измењен или допуњен из објективних разлога, сагласном вољом 
уговорних страна закључењем писменог анекса уговора, у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама. 

Члан 20. 

За све што није уговорено непосредно се примењују одредбе Закона о облигационим 
односима и Посебне узансе о грађењу. 

Члан 21. 

За случај спора уговара се надлежност Привредног Суда у Суботици. 

Члан 22. 

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих се код сваке уговорне стране налазе по 
2 примерка. 

И з в о ђ а ч:        Н а р у ч и л а ц : 

_________________, директор     МСц Зеди Илдико, директор 

Напомена: 

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери потписом овлашћеног лица, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 
модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 



 

На страни 48. Конкурсне документације у поглављу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, мења се тачка 17. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ 
ПОНУДА тако да гласи:  

17. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

Рок за подношење понуда је дана 22.05.2020. године до 10.00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  
неблаговремено. 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 22.05.2020. године у 12.00 часова, у 
просторијама ЈКП СУБОТИЦАГАС, Суботица, Јована Микића 58. Отварању понуда може 
присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који своје 
овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда. 

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

          Комисија наручиоца: 

 


