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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
број 590/19 од 31.10.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  број 
590-1/19 од 31.10.2019. године, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку добара – набавка са монтажом мерно-регулационе станице за објекат 
Народног Позоришта у Суботици  

бр. ЈН 30/19  
 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Спецификација добра 4 
 

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

 
11 

IV Критеријум за оцењивање понуда 17 

V Обрасци који чине саставни део понуде 17 

VI Модел уговора 31 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 37 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: ЈКП СУБОТИЦАГАС  
Адреса: Јована Микића бр. 58., Суботица 
Интернет страница: http://www.suboticagas.co.rs/razvoj.html 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број ЈН 30/19 су добра – набавка са монтажом мерно-регулационе 
станице за објекат Народног Позоришта у Суботици 
   
ОРН 39340000 – Опрема за гасне мреже. 
 
4. Партије: 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
5. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
 
6. Контакт (лице или служба)  
 
Лице за контакт – Петар Хорвацки, службеник за јавне набавке 
Е-маил адреса petar@suboticagas.co.rs  факс: 024-641 220 
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II  СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 
 

 
Набавка материјала са монтажом мерно-регулационе станице извести у складу са пројектно-
техничком документацијом: Адаптација, реконструкција и доградња зграде „Народно 
позориште – Narodno kazalište – Nepszinhaz“ у Суботици, део 5, А свеска 1, Измена главног 
пројекта термотехничких инсталација, Извод из пројекта  - измена трасе прикључног 
гасовода, од октобра 2019. 
 
Наведену документацију Наручилац ће предати Добављач-Извођачу по добијању посла. 
 
Набавку материјала и монтажу извести у складу са пројектном документацијом, Законом о 
планирању и изградњи, Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Службени гласник РС“, број 86/2015), те 
другим техничким прописима и стандардима. Евентуалне измене морају бити одобрене од 
стране  надзорног органа, одговорног пројектанта и Наручиоца посла, али тако да исте не 
премаше вредност дате јавне набавке. 
Након обављеног посла, Добављач-Извођач је дужан да преда сву потребну документацију, 
како би се објекат могао ставити у функцију, а Наручилац могао обезбедити употребну 
дозволу. 
 
MERNO-REGULACIONA STANICA 
Naziv JM Okvirne Kol 
Nabavka i montaža regulatora pritiska sa integrisanim sigurnosno-prekidnim 
ventilom                                 
Proizvodač: "GasTeh" ili odgovarajuće     
Tip: 123-BV     
Maksimalni potrebni protok: 172 Sm3/h             
Ulazni pritisak: 2,5-3 bar     
Podešeni izlazni pritisak: 100 mbar     
Podešeni pritisak gornje blokade: 150 mbar     
DN 40 PN16 kom 2 
Nabavka i montaža atestiranog (etaloniranog) turbinskog merila protoka gasa  

    
Proizvodač: "Itron" ili odgovarajuće     
Tip: TZ80 G-100      
Maksimalni potrebni protok: 172 Sm3/h             
Radni pritisak: 100 mbar     
Merni opseg : 1:20     
DN 80 PN16 kom 1 
Nabavka i montaža atestiranog (etaloniranog) korektora zapremine gasa u 
kompletu sa postoljem za montažu, senzorima pritiska i temperature, 
impulsnim vodovima i kablovima     
Proizvodač: "Itron" ili odgovarajuće     
Tip: Corus     
Opseg radnog pritiska: 0,9-4,5 bar aps kom 1 
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Nabavka i montaža ugaonog gasnog filtera sa sintetičkim uloškom 

    
Proizvodač: "GasTeh" ili odgovarajuće     
Tip: 414/1 A-4-1     
DN40 PN16 kom 1 
Nabavka i montaža hvatača nečistoća     
Proizvodač: "GasTeh" ili odgovarajuće     
Tip:  411     
DN40 PN16 kom 1 
Nabavka i montaža sigurnosnog odušnog ventila     
Proizvodač: "GasTeh" ili odgovarajuće     
Tip: 211 junior     
DN20 PN16 kom 1 
Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po SRPS ISO 7005-1   
Materijal izrade: Č.1330     
DN80 PN16 kom 8 
DN40 PN16 kom 8 
Nabavka i montaža prirubničkog kompleta po SRPS ISO 7005-1 (vijci, 
navrtke, zaptivači, podloške za dielektrično premošćenje) 

    
DN80 PN16 kpl 8 
DN40 PN16 kpl 10 
Nabavka i montaža prirubničke kuglaste gasne slavine     
Proizvođač:''Polix'' ili odgovarajuće     
DN80 PN15 kom 3 
DN40 PN16 kom 2 
Nabavka i montaža navojne kuglaste gasne slavine     
Proizvođač:''Oventrop'' ili odgovarajuće     
Tip: Optibal     
Materijal tela: bronza po EN 12165      
Zaptivač kugle: PTFE     
Zaptivač vretena: PTFE     
Opseg radne temperature: 0-150C     
DN20 (R3/4") PN16 kom 2 
DN15 (R 1/2") PN16 kom 4 
Nabavka i montaža manometra sa trenutnim manometarskim ventilom, 
navarnim komadom i potrebnim fitinzima sa atestom domaće akreditovane 
laboratorije.     
Proizvodač: "Wika" ili odgovarajuće     
Radni opseg: 0-6 bar kom 1 
Radni opseg: 0-160 mbar kom 2 
Nabavka i montaža etaloniranog bimetalnog termometra sa čaurom     
Proizvodač: "Wika" ili odgovarajuće     
Radni opseg: 0-120oC kom 1 
Nabavka i montaža čelicne bešavne cevi po SRPS EN 10216-2 

    
Materijal izrade: Č.1212     
 88.3x3.2 m 2 
 48.3x2.6 m 4 



6 | 45 
ЈКП ,,Суботицагас,, Суботица, Јована Микића 58 – Јавна набавка – набавка са монтажом 
мерно-регулационе станице за објекат Народног Позоришта у Суботици – ЈН 30/2019 

 26.9x2.6 m 20 
 21.3x2.6 m 20 
Pomocni materijal za spajanje cevi (elektrode, gas i dr)     
30% od cene cevi. pauš 1  
Nabavka i montaža čeličnog hamburškog luka     
Materijal izrade: Č.1212     
 88.9x3.2 kom 2 
 48.3x2.6 kom 2 
Nabavka i montaža čelične koncentrične redukcije po DIN 2615  

    
Materijal izrade: Č.1212     
 88.9/48.3 kom 2 
Nabavka i montaža čeličnog T komada     
Materijal izrade: Č.1212     
 88.9x3.2 kom 1 
 48.3x2.6 kom 1 
Nabavka i montaža latroleta     
R 3/4" PN16 kom 2 
Radiografsko ispitivanje svih zavara, od strane sertifikovne kuće sa 
izdavanjem pisanog Izveštaja     
  kom 10 
Nabavka i montaža tablica upozorenja     
  kom 2 
Nabavka i montaža atestiranih nosača i oslonaca cevovoda fabričke izrade 
od pocinkovanih čeličnih profila sa navojnim vezama i podešavanjem visine 

    
  kg 20 
Čišćenje, dvostruko temeljno i završno farbanje cevi     
  m2 10 
Izrada limene kućice MRS od čeličnog lima debljine 1mm sa dvoje otvarajućih 
vrata, ventilacionim otvorima na vratima i tipskom bravom distributera gasa. 
MRS ofarbati u žuto (sve prema datom crtežu), a na posebnom otvoru na 
vratima MRS (pogledati crtež) 

    
2.000x1.800x700mm kom 1 
Fabrička montaža, ispitivanje MRS i izdavanje uverenja o kvalitetu 

    
  pauš 1 
Povezivanje MRS sa dovodnim gasovodom i unutrašnjom gasnom 
instalacijom   
 kom 2 
Podešavanje elemenata MRS i puštanje u pogon     
  pauš 1 

 
 
Услови за гасомер са турбином: 
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1. Гасомер са турбином служи за мерење протока природног гаса и мора да задовољи 
захтеве изнете у Правилнику о мерилима, (“Службени гласник РС”, број 63/2013, 
95/2016). 

2. Карактеристике гасомера су: 
Veličina gasomera G-100 
Qmax/Qmin 160/8 
DN 80 

Brojčanik 
8 cifara 
1 decimala 

Ugrađen LF 1 m3/imp 
 

3. Гасомер мора имати високу тачност и дуготрајну стабилност у раду. Највећа дозвољена 
грешка (НДГ) свих гасомера класе тачности 1,0 мора бити:  

± 2 % za protoke Qmin ≤ Q < 0,2 Qmax, 
± 1 % za protoke 0,2 Qmax ≤ Q ≤ Qmax, 

4. Температурни опсег амбијента и гаса, у којем гасомер мора да задовољити наведене 
метролошке карактеристике је минимално од -20°C до +55°C. 

5. Уградбена мера мора бити 3 DN. 
6. Максимално дозвољени радни притисак гасомера мора бити до 16 bar. 
7. Класе прирубница треба да су PN16. 
8. Материјал тела гасомера треба да је алуминијум, сиви лив или челик. 
9. На телу гасомера мора да постоји прикључак за притисак – референтна тачка (pr). 
10. У телу гасомера мора бити уграђена слепа чаура за температурну сонду 
11. Информације (натписи) које се стављају на гасомере морају бити на српском језику и у 

складу са захтевима дефинисаним у Правилнику о мерилима, Прилог 1. тачка 9.1 
(“Службени гласник РС”, број 63/2013, 95/2016). 

12. Класа заштите гасомера мора бити адекватан за монтажу на станицама под отвореним 
небом 

13. Бројчаник гасомера мора бити механички или електронски. 
14. У глави гасомера мора бити уграђен ЛФ давач импулса за електронске коректоре 
15. Гарантни рок не сме бити краћи од 2 године 
16. Гасомер мора имати могућност подешавања (адјустинг) криве грешке заменом 

преносног односа измењивих зупчаника или склопа зупчаника. 
Техничке карактеристике понуђене опреме доказују се техничком документацијом, 
проспектима и другом документацијом понуђача и произвођача добара.  
Мерило мора поседовати писмене доказе о усаглашености са референтним прописима и 
другу техничку и проспектну документацију коју захтева наручилац.  
 
Документација којом се доказују техничке карактеристике и начин достављања дат је у 
табели, како следи: 
 
 
 
 



8 | 45 
ЈКП ,,Суботицагас,, Суботица, Јована Микића 58 – Јавна набавка – набавка са монтажом 
мерно-регулационе станице за објекат Народног Позоришта у Суботици – ЈН 30/2019 

Ред. 
бр. 

 

Техничка документација 
 

Начин 
достављања 

 

у 
ск

ло
пу

 
по

ну
де

 
 

пр
ил

ик
ом

 
ис

по
ру

ке
 

 

1.  
Уверење о одобрењу типа мерила - издато од стране Дирекције за 
мере и драгоцене метале 

+  

2.  
Проспектна и техничка документација понуђене мерне опреме 
која мора бити на српском језику 

+  

3.  
Техничко упутство за монтажу, руковање (начин употребе) и 
одржавање, на српском језику 

+  

4.  Еx реатесте (издате у Републици Србији) за уграђене сензоре ЛФ  + 

5.  
Техничко упутство за монтажу, руковање и одржавање, на српском 
језику 

 + 

6.  Гарантни лист са гарантним условима за испоручена добра  + 

7.  
Уверење о оверавању (жигосању), којим се констатује да је мерило 
усклађено са прописаним метролошким захтевима 

 + 

 
Услови за коректор: 
Електронски коректор или рачунар протока (FC – Flow Computer) конвертује 
проток/запремину коју очитава мерило (турбинско) на радним условима на стандардне 
услове (температура 15°C и притисак 1,01325 bar). Електронски коректори запремине 
морају да задовоље захтеве изнете у Правилнику о мерилима, (“Службени гласник РС”, 
број 63/2013, 95/2016). 
Улазни подаци за прерачунавање протока/запремине гаса на стандардне услове су следећи: 
1. Импулси са мерила, 
2. Притисак и температура гаса, 
3. Фактор стишљивости 

 Израчунавање фактора стишљивости се врши на коректору на осносву комплетног 
састава гаса или само неких компоненти у зависности од примењеног стандарда: АГА 
Репорт Н° 8, АГА НX 19 или С-ГЕРГ 88. Потребне компоненте гаса уносиле би се у 
коректор мануелно, као средња вредност за неки претходни период. 
 

Општи захтеви 
1. Релативна грешка уређаја мора бити у оквирима дефнисаним у Правилнику о мерилима 

(“Службени гласник РС”, број 63/2013, 95/2016). Највећа дозвољена грешка (НДГ) 
износи ± 0,5 % у целом опсегу притиска. 

2. Отпоран на вибрације и електромагнетне сметње. 
3. Одговарајући софтвер на Wиндоwс платформи за конфигурисање и надзор уређаја. 
4. Контрола приступа подацима (више нивоа) и заштита од неовлашћеног приступа. 
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5. Мерне јединице морају бити метричке СИ јединице (бар, °Ц, м3, См3, См3/х, итд). 
6. Интерно напајање (батерија) са могућношћу додавања екстерног напајања и Етхернет 

модула. 
7. Сви електронски коректори морају истог типа и компатибилни са мерилима из ове 

партије. 
 

Спецификација минималних захтева 
A. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ 
Кућиште 
Класа механичке заштите: ИП 65 (погодно за постављање на отвореном) 
Опсег температуре средине: -25 °Ц до 55 °Ц 
Еx заштита: за уградњу у зону И 
Напајање 
Интерно напајање (батерија) са могућношћу додавања екстерног напајања 
Диплеј 
Локални дисплеј с могућношћу прегледа процесних и израчунатих величина 
Дигитални улази 
Најмање један процесни улаза, подесива од стране корисника као: 
ЛФ улаз ([маx. 50 Хз] реед или НАМУР) 
Мерни претварач притиска 
Опсег мерења: Доња граница више од 0,8 бар, а горња не мање од 4 бар. 
Мерни претварач температуре 
Са екстерним РТД сензором. Димензије сензора – кућиште чауре температурне сонде, Ø 6 
мм. 
Интерфејси 
1. Локални интерфејс 

Користи се за конфигурисање и локални приступ подацима и архивама 
2. Етхернет порт интегрисан или са могућношћу додавања Етхернет модула накнадно, 

Протоколи Модбус РТУ ин ТЦП, или ЕНОРН Модбус или ДСфГ 
3. Опционо: 

РС 232/ РС 485 
оптицал сериал порт 

Користе се за конекцију према ХОСТ-у 
 
Архиве (Дата логгер) 
Све процесне и израчунате величине, догађаји и аларми архивирају се у коректору 
запремине под прецизно утврђеним условима, а најмање у складу са АПИ одељак 21.1. 
A. Конфигурациони логови и логови догађаја 

 Догађаји и промене у конфигурацији коректора са временом и датумом промена 
B. Аларм логови 
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 Алармна стања са временском одредницом 
C. Логови података 

 Сатни (периодични) и дневни логови жељених процеса треба да укључују минимум: 
o датум и време записа 
o време рада коректора запремине 
o некоригована запремина у одређеном временском периоду 
o просечна вредност притиска у одређеном временском периоду 
o просечна вредност температуре у одређеном временском периоду 
o релативна густна у одређеном временском периоду 
o релативна густина у одређеном временском периоду 

 Минимални број дневних логова мора бити 35, а минимални број сатних логова мора 
бити 840. 

 Временска одредница сваког записа мора бити генерисана у коректору запремине. 
 
Техничка документација 
1. Техничка документација, техничке карактеристике, посебна спецификација и сва сродна 

документација везана за хардвер и софтвер се мора налазити у тендерској документацији 
Добављач-Извођача. 

2. Добављач-Извођач је дужан да све трошкове лиценцирања софтвера укључи у укупну 
цену која је назначена у тендерској документацији. 

3. Упутства за инсталацију, руковање, пуштање у рад и одржавање на српском језику, 
потребно је обезбедити по добијању посла. 

4. Сва опрема предвиђена за испоруку потребно је да буде праћена одговарајућим 
сертификатом о тестирању и калибрацији. 

5. За испоручену опрему морају бити достављени Еx сертификати у складу са законом 
Србије (реатест). Уколико такав документ не постоји, понуђач мора да достави 
одговарајуће Еx атесте издате од релевантне међународне институције и прихватити 
обавезу да уради реатестацију у року од 5 месеци од дана потписивања уговора. 

6. Уређај мора да има Уверење о одобрењу типа издато од Дирекције за мере и драгоцене 
метале (ДМДМ). 

7. По испоруци, уређај мора поседовати Уверење о оверавању (жигосању). 
 
Услови за осталу опрему: 
Атестно техничка документација (декалрација усаглашености, уверење типа или уверење о 
квалитету проиозвода у зависности од врсте опреме) 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, и то: 
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
 
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) ЗЈН); 
 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) ЗЈН); 
 
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, и то: 
 

1. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом  
 
Неопходним финансијским капацитетом се сматра: 
 
- да је у претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018. године) остварио укупан 
пословни приход за све три године у износу од најмање 5.000.000,00 динара, 
- да у претходном периоду од 12 месеци рачунајући од дана објављивања позива за 
подношење понуде његови текући рачуни нису били у блокади 

 
2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 
 
Неопходним пословним капацитетом се сматра: 
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- да је у претходне три календарске године (2016, 2017 и 2018. године) закључио и 
реализовао најмање 3 (три) уговора или наруджбенице, чији је предмет набавка и 
монтажа гасних инсталација, у укупној вредности од најмање 2.500.000,00 динара, 
без пдв-а 
 
3.Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом 
 
Неопходним кадровским капацитетом се сматра: 
 
- да понуђач има у има у радном односу или ангажовано другом уговором у складу са 
Законом о раду (уговор о делу или уговор о повременим или привременим 
пословима), најмање 10 (десет) лица, од тога најмање 1 (једног) дипломираног 
машинског инжењера са важећом лиценцом број 430 (Одговорни извођач радова 
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике) и 3 (три) атестирана 
заваривача за гасно заваривање 311. 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
На основу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), понуђач је обавезан да докаже да испуњава обавезне услове прописане 
чланом 75. и 76. ЗЈН, и достави доле наведене доказе из члана 77. ЗЈН. 
 
1. Обавезни услови (члан 75. Закона) 

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

Доказ за правно 
лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда; 

Доказ за 
предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
из одговарајућег регистра; 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде 

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; 

Доказ за правно 
лице: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење:  

1) надлежног Основног суда према свом седишту да није осуђиван 
за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре;  
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2) Посебног оделења Вишег суда у Београду да није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала;  

3) надлежне полицијске управе МУП-а да његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе и  за неко од кривичних дела 
против привреде ; 

Доказ за 
предузетнике: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе и да није осуђиван 
за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

Доказ за физичко 
лице: 

Извод из казнене евиденције уверења надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре. 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 

 

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

Доказ за правно 
лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода; 

Доказ за 
предузетнике: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода; 

Доказ за физичко 
лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда  
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4) да је поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине. 

Доказ за правно 
лице: 

Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача која је саставни 
део конкурсне документације. 

Доказ за 
предузетнике: 

Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача која је саставни 
део конкурсне документације. 

Доказ за физичко 
лице: 

Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача која је саставни 
део конкурсне документације. 

 
 
2. Додатни услови 
 

1. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом  
 
Неопходним финансијским капацитетом се сматра: 
 
- да је у претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018. године) остварио укупан 
пословни приход за све три године у износу од најмање 5.000.000,00 динара, 
- да у претходном периоду од 12 месеци рачунајући од дана објављивања позива за 
подношење понуде његови текући рачуни нису били у блокади 
 
Доказ:  
-извештај о бонитету за јавне набавке – образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за 
привредне регистре, за претходне 3 (три) календарске године (2016, 217 и 2018 
година) 

 
2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 
 
Неопходним пословним капацитетом се сматра: 
 
- да је у претходне три календарске године (2016, 2017 и 2018. године) закључио и 
реализовао најмање 3 (три) уговора или наруджбенице, чији је предмет набавка и 
монтажа гасних инсталација, у укупној вредности од најмање 2.500.000,00 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 од стране референтног наручиоца, сачињена 
искључиво на Обрасцу Потврда о референцама за изведене радове из конкурсне 
документације  
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3.Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом 
 
Неопходним кадровским капацитетом се сматра: 
 
- да понуђач има у има у радном односу или ангажовано другом уговором у складу са 
Законом о раду (уговор о делу или уговор о повременим или привременим 
пословима), најмање 10 (десет) лица, од тога најмање 1 (једног) дипломираног 
машинског инжењера са важећом лиценцом број 430 (Одговорни извођач радова 
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике) и 3 (три) атестирана 
заваривача за гасно заваривање 311 
 
Доказ: 
-фотокопија уговора о раду и пријаве на осигурање – образац М-3А или М за лица 
која су у радном односу код понуђача, 
-фотокопија уговора о радном ангажовању за лица која су ангажована код понуђача 
по другим основама на основу Закона о раду, 
-за лиценцираног инжењера: фотокопија лиценце издате од стране Инжењерске 
Коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
-за атестиране завариваче: фотокoпија уверења о стручној оспособљености 
заваривача за гасно заваривање 311 

 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно.  

 
 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. 

 
 Понуђач подноси доказе о испуњености услова у неовереним копијама, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року који не 
може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. 
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 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 Понуђаћ није дужан да достави доказе о ипсуњености услова, уколико су они јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа, али је понуђач дужан да наведе на којој 
интернет страници су ти докази јавно доступни.  
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 
 

1. Критеријум за оцењивање понуда:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 
укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким 
најнижом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио  дужи рок плађања, ако је и тај 
исти, као најповањнија понуда изабрађе се понуда оног понуђача који је понудио 
дужи рок важења понуде.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок 
важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 

 
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза - чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 4); 
5) Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза - чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 5), 

уколико се понуда подноси са подизвођачем; 
6) Образац Потврда о референцама за изведене радове (Образац 6); 
7) Модел уговора. 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Саставни део обрасца понуде чини спецификација добара 

Понуда бр ________________ за јавну набавку добара – набавка са монтажом мерно-
регулационе станице за објекат Народног Позоришта у Суботици ЈН 30/19 
 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Лице уписан у регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Лице уписан у регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 

 
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: 

 

 Лице уписан у регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 

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: 

 

 Лице уписан у регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Лице уписан у регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Лице уписан у регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 
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) П О Н У Д А  
– НАБАВКА СА МОНТАЖОМ МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ ЗА 

ОБЈЕКАТ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У СУБОТИЦИ 
ЈН 30/19 

 
 
  

N a z i v Јед. 
мере 

Okvirnа 
кolичина 

Јед. цена 
без пдв 

Јед. цена 
са пдв 

Укупна 
цена без 

пдв 

Укупна 
цена са 

пдв 
Nabavka i montaža regulatora 
pritiska sa integrisanim 
sigurnosno-prekidnim ventilom                                

    

Proizvodač: "GasTeh" ili 
odgovarajuće     

    

Tip: 123-BV         
Maksimalni potrebni protok: 172 
Sm3/h             

    

Ulazni pritisak: 2,5-3 bar         
Podešeni izlazni pritisak: 100 
mbar     

    

Podešeni pritisak gornje blokade: 
150 mbar     

    

DN 40 PN16 kom 2     
Nabavka i montaža atestiranog 
(etaloniranog) turbinskog merila 
protoka gasa      

    

Proizvodač: "Itron" ili 
odgovarajuće     

    

Tip: TZ80 G-100          
Maksimalni potrebni protok: 172 
Sm3/h             

    

Radni pritisak: 100 mbar 
    

    

Merni opseg : 1:20         
DN 80 PN16 kom 1     
Nabavka i montaža atestiranog 
(etaloniranog) korektora 
zapremine gasa u kompletu sa 
postoljem za montažu, 
senzorima pritiska i temperature, 
impulsnim vodovima i kablovima     

    

Proizvodač: "Itron" ili 
odgovarajuće     

    

Tip: Corus         
Opseg radnog pritiska: 0,9-4,5 
bar aps kom 1 

    

Nabavka i montaža ugaonog 
gasnog filtera sa sintetičkim 
uloškom     

    

Proizvodač: "GasTeh" ili 
odgovarajuće     
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Tip: 414/1 A-4-1         
DN40 PN16 kom 1     
Nabavka i montaža hvatača 
nečistoća     

    

Proizvodač: "GasTeh" ili 
odgovarajuće     

    

Tip:  411         
DN40 PN16 kom 1     
Nabavka i montaža sigurnosnog 
odušnog ventila     

    

Proizvodač: "GasTeh" ili 
odgovarajuće     

    

Tip: 211 junior         
DN20 PN16 kom 1     
Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po 
SRPS ISO 7005-1   

    

Materijal izrade: Č.1330         
DN80 PN16 kom 8     
DN40 PN16 kom 8     
Nabavka i montaža prirubničkog 
kompleta po SRPS ISO 7005-1 
(vijci, navrtke, zaptivači, podloške 
za dielektrično premošćenje)     

    

DN80 PN16 kpl 8     
DN40 PN16 kpl 10     
Nabavka i montaža prirubničke 
kuglaste gasne slavine     

    

Proizvođač:''Polix'' ili 
odgovarajuće     

    

DN80 PN15 kom 3     
DN40 PN16 kom 2     
Nabavka i montaža navojne 
kuglaste gasne slavine     

    

Proizvođač:''Oventrop'' ili 
odgovarajuće     

    

Tip: Optibal         
Materijal tela: bronza po EN 
12165      

    

Zaptivač kugle: PTFE         
Zaptivač vretena: PTFE         
Opseg radne temperature: 0-
150C     

    

DN20 (R3/4") PN16 kom 2     
DN15 (R 1/2") PN16 kom 4     
Nabavka i montaža manometra 
sa trenutnim manometarskim 
ventilom, navarnim komadom i 
potrebnim fitinzima sa atestom 
domaće akreditovane 
laboratorije.     

    

Proizvodač: "Wika" ili 
odgovarajuće     

    

Radni opseg: 0-6 bar kom 1     
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Radni opseg: 0-160 mbar kom 2     
Nabavka i montaža etaloniranog 
bimetalnog termometra sa 
čaurom     

    

Proizvodač: "Wika" ili 
odgovarajuće     

    

Radni opseg: 0-120oC kom 1     

Nabavka i montaža čelicne 
bešavne cevi po SRPS EN 
10216-2     

    

Materijal izrade: Č.1212         
 88.3x3.2 m 2     
 48.3x2.6 m 4     
 26.9x2.6 m 20     
 21.3x2.6 m 20     
Pomocni materijal za spajanje 
cevi (elektrode, gas i dr)     

    

30% od cene cevi. pauš 1      
Nabavka i montaža čeličnog 
hamburškog luka     

    

Materijal izrade: Č.1212         
 88.9x3.2 kom 2     
 48.3x2.6 kom 2     
Nabavka i montaža čelične 
koncentrične redukcije po DIN 
2615      

    

Materijal izrade: Č.1212         
 88.9/48.3 kom 2     
Nabavka i montaža čeličnog T 
komada     

    

Materijal izrade: Č.1212         
 88.9x3.2 kom 1     
 48.3x2.6 kom 1     
Nabavka i montaža latroleta         

R 3/4" PN16 kom 2     
Radiografsko ispitivanje svih 
zavara, od strane sertifikovne 
kuće sa izdavanjem pisanog 
Izveštaja     

    

  kom 10     
Nabavka i montaža tablica 
upozorenja     

    

  kom 2     
Nabavka i montaža atestiranih 
nosača i oslonaca cevovoda 
fabričke izrade od pocinkovanih 
čeličnih profila sa navojnim 
vezama i podešavanjem visine     

    

  kg 20     
Čišćenje, dvostruko temeljno i 
završno farbanje cevi     

    

  m2 10     
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Izrada limene kućice MRS od 
čeličnog lima debljine 1mm sa 
dvoje otvarajućih vrata, 
ventilacionim otvorima na vratima 
i tipskom bravom distributera 
gasa. MRS ofarbati u žuto (sve 
prema datom crtežu), a na 
posebnom otvoru na vratima 
MRS (pogledati crtež)     

    

2.000x1.800x700mm kom 1     
Fabrička montaža, ispitivanje 
MRS i izdavanje uverenja o 
kvalitetu     

    

  pauš 1     
Povezivanje MRS sa dovodnim 
gasovodom i unutrašnjom 
gasnom instalacijom   

    

 kom 2     
Podešavanje elemenata MRS i 
puštanje u pogon     

    

  pauš 1     

 

 
 

 

Рок и начин плаћања 

Плаћање преносом на текући рачун понуђача, у року од 45 дана 
рачунајући од дана пријема исправне фактуре понуђача. 
Понуђач може да испостави фактуру након испоруке и монтаже 
и испостављања окончане ситуације оверене од стране 
надзорног органа именованог од стране наручиоца, на основу 
стварних количина материјала и радова евидентираних кроз 
грађевински дневник и фиксних јединичних цена из понуде (у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 
119/2012)    

Рок испоруке добара и 
монтаже 

Испорука добара и монтажу на објекту Народног Позоришта у 
Суботици понуђач ће извршити у року од 30 дана рачунајући 
од дана увођења понуђача у посао 

Рок важења понуде 

 

______ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

Гарантни рок: ___ месеци (најмање 24 месеци) од дана примопредаје 
Место испоруке и 
монтаже: 

Објекат Народног Позоришта у Суботици – раван кров 

 

 

УКУПНО: 
 

Укупна цена 
без ПДВ-а 
 
 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 
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Напомена: 

 

- Понуду сачинити према спецификацији добара који су предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена,, 
-    Јединична цена је фиксна и мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
-  Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра  

  да је сачињен образац структуре цене. 
- Понуђач је дужан да приложи сву документацију наведену у техничкој 

спецификацији 
 
 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ (навести назив 
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку 
јавне набавке добара – набавка са монтажом мерно-регулационе станице за објекат Народног 
Позоришта у Суботици ЈН 30/19, 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:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, _______________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара – набавка са монтажом мерно-регулационе станице за објекат Народног 
Позоришта у Суботици ЈН 30/19, у складу са Законом и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  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 
ЗЈН 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) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  ________________________________________________ (навести назив понуђача) 
у поступку јавне набавке добара – набавка са монтажом мерно-регулационе станице за 
објекат Народног Позоришта у Суботици ЈН 30/19, поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 
 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из 
групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
а да додатне услове испуњавају заједно.  
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 | 45 
ЈКП ,,Суботицагас,, Суботица, Јована Микића 58 – Јавна набавка – набавка са монтажом 
мерно-регулационе станице за објекат Народног Позоришта у Суботици – ЈН 30/2019 

(ОБРАЗАЦ 5) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТАВ  2. ЗЈН 

 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________ (навести назив 
подизвођача) у поступку јавне набавке добара – набавка са монтажом мерно-регулационе 
станице за објекат Народног Позоришта у Суботици ЈН 30/19, поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
 

 
 

Датум:  Потпис подизвођача 

   

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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      (ОБРАЗАЦ 6) 
 

На основу члана  77. став 2. тачка (2) Закона о јавним набавкама(„Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац/инвеститор 
__________________________ из _________________ улица ___________________________ 
бр.  ____, матични бр. _________________  издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ 

Којом  потврђујемо да је понуђач _________________________________ из 
____________________ улица _____________________________ бр. ____, у последње 3 
(три) календарске године (2016, 2017 или 2018. године) извео следеће радове монтаже гасне 
инсталације: 

Назив радова: __________________________________________________________  

Уговорена вредност радова без ПДВ: _______________ динара 

Датум почетка и завршетка радова: од __.__.____. до __.__.____. године 

Фактурисана вредност радова без ПДВ: _____________ динара 

Радови су изведени на основу уговора бр. _________ од __.__.____. године.  
 

Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача _____________________________, 
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке коју спроводи наручилац ЈКП 
,,Суботицагас,, Суботица – набавка са монтажом мерно-регулационе станице за објекат 
Народног Позоришта у Суботици бр.  ЈН 30/19. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

   

Напомена: Образац “Потврда о референцама за изведене радове” понуђач ће копирати и 
доставити уз своју понуду за сваки уговор или наруджбеницу појединачно. У обзир ће се 
узети само оне референтне потврде које имају горе наведене доказе и то за сваку референцу 
посебно. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – 

 
НАБАВКА СА МОНТАЖОМ МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ ЗА ОБЈЕКАТ 

НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У СУБОТИЦИ БР. ЈН  30/19 
 
 
 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: ___________________, рачун 
број:_____________________________код____________________ банке, које 
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Добављач-
Извођач), са друге стране 

 
 

______________________________                 ______________________________ 
______________________________                 ______________________________ 
______________________________                 ______________________________ 

          (остали понуђачи из групе понуђача)        (назив подизвођача) 
 
 
 

Члан 1. 
 Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за 
подношење понуда за набавку добара – набавка са монтажом мерно-регулационе 
станице за објекат Народног Позоришта у Суботици, спровео поступак јавне набавке 
у отвореном поступку број ЈН  30/19, 
- да је Добављач-Извођач  доставио понуду број _________ од __.__.2019. 
године, који се налази у прилогу уговора и саставни део је овог уговора, 
- да понуда Добављач-Извођача у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, прихватљива је и одговарајућа, 
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора за предметних добара под бројем ******** од дана 
**.**.2019. године, 
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Члан 2.  

Предмет овог уговора је набавка добара – набавка са монтажом мерно-регулационе 
станице за објекат Народног Позоришта у Суботици, према спецификацији наручиоца и 
Понуди Добављач-Извођача  број _____________, која је код Наручиоца заведена под бројем 
******** дана ***.***.2019. године, који се налазе у прилогу овог Уговора и чине његов 
саставни део. 

 
                                                         Члан 3. 
Укупна цена добара са монтажом из овог уговора је идентична са ценом из понуде 

Добављач-Извођача и она  износи: _______________ динара без ПДВ-а (словима: 
___________________________________________), односно ________________ динара са 
ПДВ-ом (словима: _______________________________________). 

Јединичне цене у понуди Добављач-Извођача су фиксне, а укупна цена зависи од 
стварне количине утрошеног материјала и изведених радова, евидентираних кроз 
грађевински дневник. 

Наручилац се обавезује да цену за испоручена и уграђена добра исплати Добављач-
Извођачу на његов текући рачун бр. ___________________________, у року од 45 дана 
рачунајући од дана пријема исправне фактуре Добављача-Извођача. Добављач-Извођач 
може да испостави фактуру након испоруке и монтаже и испостављања окончане ситуације 
оверене од стране надзорног органа именованог од стране наручиоца, на основу стварних 
количина материјала и радова евидентираних кроз грађевински дневник и фиксних 
јединичних цена из понуде, у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама (Службени лист РС бр. 119/2012).   

Реализација уговорене вредности ће се у 2019. години вршити до износа 
расположивих средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2019. годину предвиђена 
за ову намену. Обавезе које доспевају у 2020. години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
  

Члан 4. 
  Сва  добра која су предмет уговора које је Добављач-Извођач обавезан да испоручи и 
угради (монтира), морају имати квалитет и остале карактерисктике у складу са техничком 
спецификацијом из конкурсне документације,  да одговарају важећим прописима Републике 
Србије, као и да имају све карактеристике према важећим стандардима и нормативима. 

Добављач-Извођач преузима обавезу да испоручи и монтира добра у складу са 
одредбама претходног става. 

Добављач-Извођач је обавезан да приликом испоруке добара достави уверења, атесте 
и друга документа за добра која су предмет испоруке, уколико је њихово достављање  
предвиђено конкурсном документацијом у поступку јавне набавке или обавеза достављања 
произилази из одредаба важећих законских или подзаконских  прописа Републике Србије. 
 

Члан 5. 
Обавезе Наручиоца су: 

- да Добављач-Извођачу преда градилиште за несметано извођење радова, 
- да Добављач-Извођачу преда техничку документацију за извођење радова, 
- да Добављач-Извођачу исплати уговорену цену у роковима утврђеним овим уговором, 
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- да именује овлашћено лице које ће вршити надзор над извођењем радова и оверавати 
грађевинске књиге, и да о томе писмено извести Добављач-Извођача. 
 

Члан 6. 
Обавезе Добављач-Извођача су: 

- да радове монтаже изводи стручно и квалитетно са пажњом доброг привредника, у свему 
према датој понуди, 
- да радове монтаже отпочне у уговорено време и да исте заврши у целости у уговореном 
року, 
- да изврши испоруку и уградњу добара према 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 цене уграђених добара и извршених радова на основу стварно 
изведених количина радова и фиксних јединичних цена из понуде, 
- 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, 
- довођење у претходно стање по завршетку радова. 
 

Члан 7. 
Добављач-Извођач је дужан да испоруку и монтажу добара започне и заврши у 

целости у уговореном року, односно року од најкасније 30 дана рачунајући од дана увођења 
у посао. 
 

Члан 8. 
Наручилац има право да врши стручни надзор над радовима и да на тај начин 

контролише количину и квалитет извршених радова и уграђених добара 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. 
Добављач-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 
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набављени или уграђени материјал или опрему. Трошкове који на овај начин настају падају 
на терет Добављач-Извођача.  
 
 

Члан 10. 
Уколико се утврди да поједина добра и 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. 

Исте добра и радови Добављач-Извођач је о свом трошку дужана да доведе у 
уговортени квалитет. 

 
Члан 11. 

Гарантни рок за квалитет уграђених добара и изведене радове монтаже износи ____ 
месеци, рачунајући од дана примопредаје исправно постављене и функционалне мерно-
регулационе станице. 
 

Члан 12. 
Добављач-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.  
 

Члан 13. 
Добављач-Извођач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора 

преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница треба да буде  
потписана 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 Добављач-
Извођач:  

 испоруку добара и радове монтаже 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; 

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

 на други начин повреди одредбе овог Уговора. 
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Члан 14. 
Добављач-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 потписана 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 Добављач-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, 
Добављач-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 Добављач-Извођач не отклони у року из претходног става, 
наручилац може активирати бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року.  
 

Члан 15. 
По окончању свих радова од стране Добављач-Извођача извршиће се примопредаја 

радова путем писменог записника о примопредаји у коме се констатује дали је Добављач-
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 Добављач-Извођача. 

 
Члан 16. 

По завршетку радова Добављач-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 17. 
Добављач-Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана 

настанка промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 
услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да 
је документује на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог уговора. 
             

Члан 18. 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, из 

објективних околности, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора се не може односити на јединичну цену добара, која мора 
бити фиксна током целог важења Уговора. 
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Члан 19. 
Уговорне стране ће евентуална спорна питања настала у току реализације овог 

Уговора решавати мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се 

надлежност Привредног  суда у Суботици. 
 
 
                                                          Члан 20. 
На све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима и други позитивно правни прописи, који регулишу ову област. 
 

Члан 21. 
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, од којих наручилац задржава 3 примерк, 

а Добављач-Извођач 1 примерак. 
Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 
 
 
 

ЗА  ДОБАВЉАЧА-ИЗВОЂАЧА  ЗА НАРУЧИОЦА 
   

 MSc Зеди Илдико 

      Директор         Директор 
 
 
 
Напомена: 

Модел уговора понуђач мора да попуни и овери потписом овлашћеног заступника, 
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. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
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: ЈКП СУБОТИЦАГАС, Суботица, Јована Микића 58, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – набавка са монтажом мерно-регулационе 
станице за објекат Народног Позоришта у Суботици бр. ЈН 30/19 – НЕ ОТВАРАТИ”.    
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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и 
додатних услова, мора да садржи оверен и потписан:  
 

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза - чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 4); 
 Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза - чл. 75. став 2. (Образац 5), уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем; 
 Образац Потврда о референцама за изведене радове (Образац 6); 
 Модел уговора;  
 Регистрована меница за озбиљност понуде са меничним овлашћењем и копија 

картона депонованих потписа 
 Споразум између овлашћених лица групе понуђача (у случају да понуду подноси 

група понуђача) 
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3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП СУБОТИЦАГАС, 
Суботица, Јована Микића 58, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка са монтажом мерно-регулационе 
станице за објекат Народног Позоришта у Суботици бр. ЈН 30/19 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка са монтажом мерно-регулационе 
станице за објекат Народног Позоришта у Суботици бр. ЈН 30/19 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка са монтажом мерно-регулационе 
станице за објекат Народног Позоришта у Суботици бр. ЈН 30/19 - НЕ ОТВАРАТИ ”  
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка са монтажом мерно-
регулационе станице за објекат Народног Позоришта у Суботици бр. ЈН 30/19 - 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. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи 
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 
1. у поглављу V ове конкурсне документације) 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.  
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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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке 
о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације). 
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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Наручилац ће да плаћање врши преносом, одложено у року од 45 дана рачунајући од дана 
пријема уредне фактуре понуђача (у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/2012), на текући 
рачун Понуђача. Јединичне цене добара су фиксне и не могу се мењати. 
 
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Добра се морају испоручити и радови монтаже окончати у целости у року и на начин наведен 
у понуди понуђача. 
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9.3. 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. 
 
10. 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. 
Јединична цена по позицијама је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
11.1. Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде - Понуђач се обавезује да у 

тренутку подношења понуде, преда наручиоцу Бланцо сопствену меницу за озбиљност 
понуде, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који 
је 30 (тридесет) дана дужи од дана отварања понуда. Меница треба да буде потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз меницу 
мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име 
гаранције за озбиљност понуде и са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) 
од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са 
клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». 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 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене 
лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз 
меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који 
води НБС.  

 Наручилац ће наплатити меницу ако је понуђач изменио, или опозвао понуду за 
време трајања важности понуде без сагласности наручиоца, понуђач иако је упознат са 
чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца, као најповољнија, одбио да 
потпише уговор сходно условима из понуде, понуђач није успео или је одбио да достави 
тражену бланцо соло меницу за добро извршење посла 
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Бланцо сопствена меница мора бити регистрована код НБС. Уколико понуђач не 
достави бланцо соло меницу за озбиљност понуде, са напред наведеним прилозима, понуда 
ће бити одбијена као неприхватљива.  

11.2. Бланко сопствену меницу за добро извршење посла – Изабрани понуђач је 
дужан да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, од дана закључења 
уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница треба да буде  
потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој 
линији. 
  Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење 
– писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом 
од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може 
наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први 
позив». 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 понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене 
лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз 
меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који 
води НБС.  
 Рок важења средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора бити 
најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза 
понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у 
случају ако Понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће 
бити враћено. 

11.3. Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року – 
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу истовремено са записником о примопредаји свих 
изведених радова преда бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року. 
Меница треба да буде потписана 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 понуђач навео у меничном овлашћењу – писму.. 

Уколико понуђач 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. 
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Уколико недостатке понуђач не отклони у року из претходног става, наручилац може 
активирати банкарску гаранцију за отклањање грешака 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 тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 30/19, на следећу адресу 
наручиоца: ЈКП СУБОТИЦАГАС,  24000 Суботица, Јована Микића 58. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
путем електронске поште на емаил: petar@suboticagas.co.rs радним даном у току трајања 
радног времена наручиоца од 07.00 ч до 15.00 ч, примљени захтев ће се евидентирати са 
датумом када је и примљен. 
Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
путем електронске поште на емаил: petar@suboticagas.co.rs  радним даном након истека 
радног времена наручиоца то јест након 15.00 часова, примљени захтев ће се евидентирати 
код наручиоца следећег радног дана. 
Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
путем електронске поште на емаил: petar@suboticagas.co.rs   у данима када наручилац не 
ради, (викендом или у данима државног празника)  примљени захтев ће се евидентирати 
првог  радног дана у току трајања радног времена наручиоца од 07.00 ч до 15.00 ч. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 



43 | 45 
ЈКП ,,Суботицагас,, Суботица, Јована Микића 58 – Јавна набавка – набавка са монтажом 
мерно-регулационе станице за објекат Народног Позоришта у Суботици – ЈН 30/2019 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
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. ЗЈН).  
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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском  поштом на е-
маил: petar@suboticagas.co.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на 
емаил: petar@suboticagas.co.rs радним даном у току трајања радног времена наручиоца од 
07.00 ч до 15.00 ч, примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 
Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на 
емаил: petar@suboticagas.co.rs радним даном након истека радног времена наручиоца тј. 
након 15.00 ч, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 
као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
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(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП СУБОТИЦАГАС; јавна набавка број ЈН 30/19;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  

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

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

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.  
 
17. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
    
 Рок за подношење понуда је дана 05.12.2019. 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 05.12.2019. године у 11.00 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. 
 


