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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 

68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1410 од 

23.05.2019. године и Решења о образовању комисије бр. 1410-1 од 23.05.2019. године, 

припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДРЖАВАЊЕ ТРАФОСТАНИЦА И ЕНЕРГЕТСКЕ ИФРАСТРУКТУРЕ 

за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 27/19 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља 

 

I 

 

Општи подаци о јавној набавци 

 

II 

 

Подаци о предмету јавне набавке 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

IV 

 

Техничка спецификација са обрасцем структуре цена   

 

V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VII Образац понуде 

VIII Модел уговора 

IX Образац трошкова припреме понуде 

X Образац изјаве о независној понуди 

Прилог 1 Изјава о испуњењу додатних услова из чл. 76. Закона 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: .....................................Јавно предузеће ''Скијалишта Србије''   

Адреса: …........................................Милутина Миланковића 9, Нови Београд  

Интернет страница:.........................www.skijalistasrbije.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ 27/19 су услуге – одржавање трафостаница и 

енергетске ифраструктуре.  

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервнисана јавна набавка.  

 

5. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Одељење за јавне набавке: 

daliborka.vukojevic@skijalistasrbije.rs 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
1. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 27/19 су услуге – одржавање трафостаница и 

енергетске ифраструктуре.  

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 

 

50532200 – услуге поправке и одржавања трансформатора. 

 

3. Партије: 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС  УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

 

3.1  ВРСТА УСЛУГА: 

 

Одржавање трафостаница и енергетске ифраструктуре.  

 

3.2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

 

Техничка спецификација услуга које су предмет ове јавне набавке дата је у Поглављу 

IV Конкурсне документације. 

 

3.3 КОЛИЧИНА И ОПИС: 

 

У складу са захтевима из техничке спецификације. 
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ 

СТРУКТУРЕ ЦЕНА  
 

ТАБЕЛА 1. - ЕЛЕКТРО  РАДОВИ 

Р.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈА ЈМ Кол. 
Цена по ЈМ 

без пдв-а 

Копаоник 

 Сервисирање средњенапонске опреме    

1. 

Сервисирање растављача CS 1H 24/630 DDZIB, TSN Maribor 

1980 

ком 1 
 

Сервисирање растављача CS 1H 24/630 HVSKIT, 

Elektrošumadija 2006 

ком 1 
 

Сервисирање растављача OW 1H 24/630 DDSK IT, TSN 

Marubor 1989 

ком 1 
 

2. 

Замена растављача CS 1H 24/630 DDZIB, TSN Maribor 1980 

(цена треба да обухвати и цену резервног дела и услугу 

уградње) 

ком 1 
 

Замена растављача CS 1H 24/630 HVSKIT, Elektrošumadija 

2006 (цена треба да обухвати и цену резервног дела и услугу 

уградње) 

ком 1 
 

Замена растављача OW 1H 24/630 DDSK IT, TSN Marubor 

1989 (цена треба да обухвати и цену резервног дела и услугу 

уградње) 

ком 1 
 

3. 
Замена контактног термометра 250 kVA (цена треба да 

обухвати и цену резервног дела и услугу уградње)  

ком 1 
 

4. 
Замена контактног термометра 400 kVA (цена треба да 

обухвати и цену резервног дела и услугу уградње) 

ком 1 
 

5. 
Замена контактног термометра 630 kVA (цена треба да 

обухвати и цену резервног дела и услугу уградње) 

ком 1 
 

6. 
Замена контактног термометра 1000 kVA (цена треба да 

обухвати и цену резервног дела и услугу уградње) 

ком 1 
 

7. 
Замена Булхолц релеја (цена треба да обухвати и цену 

резервног дела и услугу уградње) 

ком 1 
 

8. 

Замена електромагнета  за искључење трансформатора 220 V 

AC, 2300 навојака, Cu Ø 0,35 mm (цена треба да обухвати и 

цену резервног дела и услугу уградње) 

ком 1 
 

9. 
Сервисирање вентила за узимање узорка уља на суду 

трансформатора 

ком 1 
 

10. 

Замена вентила за узимање узорка уља на суду 

трансформатора(цена треба да обухвати и цену резервног дела 

и услугу уградње)  

ком 1 
 

11. 
Сервисирање круга заштите Булхолц релеја-контактни 

термометар-електромагнет за исклјучивање трансформатора 

ком 1 
 

12. 
Замена исушивача влаге за трафо снаге 250 kVA (цена треба 

да обухвати и цену резервног дела и услугу уградње) 

ком 1 
 

13. 
Замена исушивача влаге за трафо снаге 400 kVA (цена треба 

да обухвати и цену резервног дела и услугу уградње) 

ком 1 
 

14. 
Замена исушивача влаге за трафо снаге 630 kVA (цена треба 

да обухвати и цену резервног дела и услугу уградње) 

ком 1 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 27/19  7/ 38 

  

 

15. 
Замена исушивача влаге за трафо снаге 1000 kVA (цена треба 

да обухвати и цену резервног дела и услугу уградње) 

ком 1 
 

 Сервисирање нисконапонске опреме 
  

 

16. 
Сервисирање прекидача DV 1250 Energoinvest Sarajevo licenca 

UNELEC 10-07 

ком 1 
 

17 

Замена прекидача DV 1250 Energoinvest Sarajevo licenca 

UNELEC 10-07 (цена треба да обухвати и цену резервног дела 

и услугу уградње) 

ком 1 
 

18. Сервисирање круга заштите од преоптерећења 
ком 1 

 

 Сервисирање средњенапонских каблова 
  

 

19. 
Израда кабловске спојнице на каблу 10 (20) kV tipa XHP48, 

150 mm2 Cu 

ком 1 
 

20. 
Израда кабловске спојнице на каблу 10 (20) kV tipa XHP48, 

150 mm2 Al 

ком 1 
 

21. 
Израда кабловске спојнице на каблу 10 (20) kV tipa XHE-49A, 

120 mm2 Al 

ком 1 
 

22. 
Израда кабловске спојнице на каблу 10 (20) kV tipa XHE-49A, 

150 mm2 Al 

ком 1 
 

 Сервисирање трансформатора 
  

 

23. 
Замена гумица на НН-изолаторима на трансформатору T5PK-

631E 630 kVA Minel 1980 

ком 
1  

24. 
Замена гумица на НН-изолаторима на трансформатору EVCT 

250-20/10 250 kVA Minel 2008 

ком 
1  

25. 
Замена гумица на НН-изолаторима на трансформатору EVK 

630-20/10 530 kVA Minel 2006 

ком 
1  

26. 
Замена гумица на НН-изолаторима на трансформатору 1000-

20/10/0.42 1000kVA Makitel Ohrid 2009 

ком 
1  

27. 
Замена гумица на НН-изолаторима на трансформатору TP-

7917.250 250kVA Minel 1980 

ком 
1  

28. 
Замена гумица на НН-изолаторима на трансформатору TP-

250/R 250 kVA Minel 1982 

ком 
1  

29. 
Замена гумица на НН-изолаторима на трансформатору T5PK-

631/B 630 kVA Minel 1980 

ком 
1  

30. 
Проверити исправност намотаја на НН изводу и заменити 

гумицу EVCT 630-20/10 630 kVA Minel 2010 

ком 
1  

СВИ СКИ ЦЕНТРИ 

I КАБЛОВСКА ИНФРАСТРУКТУРА    

1. Кабловски водови    

 PP00 4x16 mm2  м 1  

 PP00 4x25mm2 м 1  

 PP00 4x35 mm2 м 1  

 PP00 4x50 mm2 м 1  

 PP00 4x70 mm2 м 1  

 PP00 4x95 mm2 м 1  

 PP00 4x120 mm2 м 1  

 PP00 4x150 mm2 м 1  
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 PP00 4x185 mm2 м 1  

 PP00 4x240 mm2 м 1  

 PP00 – A 4x16mm2 м 1  

 PP00 – A 4x25mm2 м 1  

 PP00 – A 4x35 mm2 м 1  

 PP00 – A 4x50mm2 м 1  

 PP00 – A 4x70 mm2 м 1  

 PP00 – A 4x95 mm2 м 1  

 PP00 – A 4x120 mm2 м 1  

 PP00 – A 4x150 mm2 м 1  

 PP00 – A 4x185 mm2 м 1  

 PP00 – A 4x240 mm2 м 1  

 XHP 48 1x50 mm2, 20 kV м 1  

 XHE 49-A 4x( 1x150 mm2 ), 20 kV м 1  

2. Кабловске спојнице    

 Kабловска спојница за Al [Cu] кабл 4x16 mm2 Ком. 1  

 Kабловска спојница за Al [Cu] кабл 4x25 mm2 Ком. 1  

 Kабловска спојница за Al [Cu] кабл 4x35 mm2 Ком. 1  

 Kабловска спојница за Al [Cu] кабл 4x50 mm2 Ком. 1  

 Kабловска спојница за Al [Cu]  кабл 4x70 mm2 Ком. 1  

 Kабловска спојница за Al [Cu] кабл 4x95 mm2 Ком. 1  

 Kабловска спојница за Al [Cu] кабл 4x120 mm2 Ком. 1  

 Kабловска спојница за Al [Cu] кабл 4x150 mm2 Ком. 1  

 Kабловска спојница за Al [Cu]  кабл 4x185 mm2 Ком. 1  

 Kабловска спојница за Al [Cu]  кабл 4x240 mm2 Ком. 1  

 
Кабловска спојница, термо-скупљајућа, слична типу KST-

1/1/20-185, 20 kV 

Ком. 1 

 

3. Кабловска завршница    

 
Кабловска завршница , термоскупљајућа за каблове пресека 

4х35 mm2 - 4х50 mm2 

Ком. 1 

 

 
Кабловска завршница , термоскупљајућа за каблове пресека 

4х70 mm2 - 4х120 mm2 

Ком. 1 

 

 
Кабловска завршница , термоскупљајућа за каблове пресека 

4х150 mm2 - 4х240 mm2 

Ком. 1 

 

 
Кабловска завршница, термо-скупљајућа, слична типу KZT-

1/20-185, 20 kV 

Ком. 1 

 

4. Кабловска папучица    

 Кабловска папучица      Al -Cu 25/10 Ком. 1  

 Кабловска папучица      Al -Cu 35/10 Ком. 1  

 Кабловска папучица      Al -Cu 50/10 Ком. 1  

 Кабловска папучица      Al -Cu 70/10 Ком. 1  

 Кабловска папучица      Al -Cu 95/10 Ком. 1  

 Кабловска папучица      Al -Cu 120/10 Ком. 1  

 Кабловска папучица      Al -Cu 150/10 Ком. 1  

 Кабловска папучица      Al -Cu 185/10 Ком. 1  

 Кабловска папучица      Al -Cu 240/10 Ком. 1  

II ЗАШТИТНИ УРЕЂАЈИ 

5. Заштитни уређај диференцијалне струје    

 ЗУДС 25А/30mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 25А/300mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 25А/500mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 40А/30mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  
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 ЗУДС 40А/300mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 40А/500mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 63А/30mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 63А/300mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 63А/500mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 80А/30mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 80А/300mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 80А/500mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 100А/30mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 100А/300mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

 ЗУДС 100А/500mA, 10 kA, 4п  Ком. 1  

6. Нисконапонски високоучински осигурачи    

 Ножасти осигурач NVII 25 A, 80 кА Ком. 1  

 Ножасти осигурач NVII 35 A, 80 кА Ком. 1  

 Ножасти осигурач NVII 50 A, 80 кА Ком. 1  

 Ножасти осигурач NVII 63 A, 80 кА Ком. 1  

 Ножасти осигурач NVII 100 A, 120 кА Ком. 1  

 Ножасти осигурач NVII 125A, 120 кА Ком. 1  

 Ножасти осигурач NVII 160A, 120 кА Ком. 1  

 Ножасти осигурач NVII 200A, 120 кА Ком. 1  

 Ножасти осигурач NVII 225A, 120 кА Ком. 1  

 Ножасти осигурач NVII 260A, 120 кА Ком. 1  

 Ножасти осигурач NVII 300A, 120 кА Ком. 1  

 Ножасти осигурач NVIII 350A, 120 кА Ком. 1  

 Ножасти осигурач NVIII 400A, 120 кА Ком. 1  

7. Аутоматски осигурачи    

 Аутоматски осигурач, 16А, Б, 6кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 25А, Б, 6кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 32А, Б, 6кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 50А, Б, 6кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 63А, Б, 6кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 80А, Б, 6кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 100А, Б, 10 кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 125А, Б, 10 кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 16А, Ц, 6кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 25А, Ц, 6кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 32А, Ц, 6кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 50А, Ц, 6кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 63А, Ц, 6кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 80А, Ц, 6кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 100А, Ц, 10 кА, 3п Ком. 1  

 Аутоматски осигурач, 125А, Ц, 10 кА, 3п Ком. 1  

8. Високонапонски осигурачи    

 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 6,3 A Ком. 1  

 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 10 A Ком. 1  

 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 16 A Ком. 1  

 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 20 A Ком. 1  

 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 25 A Ком. 1  

 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 31,5 A Ком. 1  

 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 40 A Ком. 1  

 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 50 A Ком. 1  

 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 63 A Ком. 1  
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 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 80 A Ком. 1  

 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 100 A Ком. 1  

 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 125 A Ком. 1  

 Висиконапонски осигурач VVC 12(24) kV 160 A Ком. 1  

9. Заштитни компакт прекидачи    

 
Заштитни Compact прекидач In=250A,        Ir=200-250A, 

Ii=1500-2500A, 36kA, 415V,      50/60 Hz, 4p 

Ком. 1 

 

 
Заштитни Compact прекидач In=300A,        Ir=240-300A, 

Ii=1500-2500A, 36kA, 415V,      50/60 Hz, 4p 

Ком. 1 

 

 
Заштитни Compact прекидач In=400A,        Ir=320-400A, 

Ii=2400-4000A, 36kA, 415V,      50/60 Hz, 4p 

Ком. 1 

 

 
Заштитни Compact прекидач In=500A,        Ir=400-500A, 

Ii=3000-5000A, 36kA, 415V,      50/60 Hz, 4p 

Ком. 1 

 

 
Заштитни Compact прекидач In=630A,        Ir=315-630A, 

Ii=1260-5040A, 36kA, 415V,      50/60 Hz, 4p 

Ком. 1 

 

 
Заштитни Compact прекидач In=800A,        Ir=400-800A, 

Ii=1600-9600A, 36kA, 415V,      50/60 Hz, 4p 

Ком. 1 

 

 
Заштитни Compact прекидач In=1000A,        Ir=500-1000A, 

Ii=2000-12000A, 36kA, 415V,      50/60 Hz, 4p 

Ком. 1 

 

 
Заштитни Compact прекидач In=1250A,        Ir=630-1250A, 

Ii=2500-15000A, 36kA, 415V,      50/60 Hz, 4p 

Ком. 1 

 

 
Заштитни Compact прекидач In=1600A,        Ir=800-1600A, 

Ii=3200-19200A, 36kA, 415V,      50/60 Hz, 4p 

Ком. 1 

 

 

III РАЗВОДНИ ОРМАН / МЕРНО РАЗВОДНИ ОРМАН 

10. Разводни орман/Мерно разводни орман    

 

Слободностојећи разводни орман, израђен од два пута 

декапираног лима, са степеном заштите ИП66, који садржи 

следећу електринсталациону опрему:   

- Заштитни компакт прекидач  MC1, In=80A, 25 кА, 3п 

- ЗУДС 63А/500mA, 10 kA, 4п  

- ЗУДС 25А/500mA, 10 kA, 4п  

- Аутоматски осигурач 20А, 6 kA, 3п 

- Аутоматски осигурач 16А, 6 kA, 3п 

- Остали ситан неспецифициран материјал 

Комплет све шемирано, повезано, са издавањем атеста о 

степену заштите ормана и испитним протоколом о 

исправности уграђене опреме. 

Ком. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

Орман мерне групе за мерење на нисконапонској страни 

(директна трофазна двотарифна мерна група са ДЛМС 

протоколом 3х230/400 V, класе: активно 2, реактивно 3, 

максиграф 2, са уклопним часовником за регистровање 

догађаја и МТК пријемником са функцијом уклопног 

часовника и ГСМ/ГПРС модемом,  бројило слично типу ДБ2 

МГ УС МТК 10-80А са уклопним часовником за 

регистровање догађаја и МТК пријемником са функцијом 

уклопног часовника за пребацивање тарифа, Енел Београд), од 

два пута декапираног лима са могућношћу закључавања и 

пломбирања.  

На вратима ормана монтирати 3п двоположајни гребенасти 

прекидач 63А. 

Комплет све шемирано, повезано, орман спреман за монтажу 

на зид.   

Ком. 

 

 

 

 

1 
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Орман мерне групе за мерење на нисконапонској страни 

(полудиректна трофазна двотарифна мерна група са ДЛМС 

протоколом 3х230/400 V, класе: активно 2, реактивно 3, 

максиграф 2, са уклопним часовником за регистровање 

догађаја и МТК пријемником са функцијом уклопног 

часовника и ГСМ/ГПРС модемом,  бројило слично типу 

ДМГ2  са уклопним часовником за регистровање догађаја и 

МТК пријемником са функцијом уклопног часовника за 

пребацивање тарифа, Енел Београд), од два пута декапираног 

лима са могућношћу закључавања и пломбирања.  

На вратима ормана монтирати 3п двоположајни гребенасти 

прекидач 125А. 

Комплет све шемирано, повезано, орман спреман за монтажу 

на зид.   

 

 

 

 

 

 

Ком. 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

Директна трофазна двотарифна мерна група са ДЛМС 

протоколом 3х230/400 V, класе: активно 2, реактивно 3, 

максиграф 2, са уклопним часовником за регистровање 

догађаја и МТК пријемником са функцијом уклопног 

часовника,  бројило слично типу ДБ2 МГ УС МТК 10-80А са 

уклопним часовником за регистровање догађаја и МТК 

пријемником са функцијом уклопног часовника за 

пребацивање тарифа, Енел Београд 

 

 

 

Ком. 1 

 

 

 

  

 

Полудиректна трофазна двотарифна мерна група са ДЛМС 

протоколом 3х230/400 V, класе: активно 2, реактивно 3, 

максиграф 2, са уклопним часовником за регистровање 

догађаја и МТК пријемником са функцијом уклопног 

часовника и ГСМ/ГПРС модемом,  бројило слично типу 

ДМГ2  са уклопним часовником за регистровање догађаја и 

МТК пријемником са функцијом уклопног часовника за 

пребацивање тарифа, Енел Београд 

 

 

 

 

Ком. 1 

 

 

  

 ГСМ/ГПРС модем Ком. 1  

 

Директна трофазна двотарифна бројило са ДЛМС протоколом 

3х230/400 V, класе: активно 2, реактивно 3, максиграф 2, са 

уклопним часовником за регистровање догађаја и МТК 

пријемником са функцијом уклопног часовника ,  бројило 

слично типу ДБ2  УС МТК 10-80 са уклопним часовником за 

регистровање догађаја и МТК пријемником са функцијом 

уклопног часовника за пребацивање тарифа, Енел Београд 

 

 

 

Ком. 1 

 

 

  

11. Громобранска инсталација/Уземљење објеката    

 Челична поцинкована трака Фе/Зн 25х4 mm2 м 1  

 Челична поцинкована трака Фе/Зн 25х3 mm2 м 1  

 Жица Al легура ø 8mm м 1  

 Жица Al легура ø 10mm м 1  

 Цевни уземљивач А 3000/3 L-2000mm Ком. 1  

 Цевни уземљивач А 3000/3 L-3000mm Ком. 1  

 Кутија за мерно испитни спој КМС Ком. 1  

 Укрсни спој 60х60 трака-трака  Ком. 1  

 Укрсни спој 60х60 жица-трака  Ком. 1  

V УРЕЂАЈИ ЗА МЕРЕЊЕ УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

12. Електрична бројила    

 

Директно трофазно двотарифно бројило активне енергије са 

МТК пријемником са функцијом уклопног часовника 

3х230/400 V, класе 2, слично типу ДБ2 УС МТК 10-40А, Енел 

 

Ком. 
 

1 
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Београд 

 

Вишефункцијско директно трофазно двотарифно бројило 

3х230/400 V, класе: активно 2, реактивно 3, максиграф 1 , 

слично типу ДБ2 МГ УС МТК 10-40А, Енел Београд 

 

Ком. 
 

1 

 

 
Баждарење трофазног двотарифног бројила 3х230/400 V, 10-40 

A 

Ком. 1 

 

VI АПАРАТУРА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА  

13. Мерна кола    

 

Ангажовање мерних кола за проверу исправности кабловских 

водова напонског нивоа 0.4 kV , 10 kV и 20 kV. Са свим 

пратећим трошковима (укључујући и ангажовање мерних 

кола)  час 1  

VII РАДОВИ 

14. Радови (машине и радници)    

 
Maшински ископ земље  

(дати цену по сату ангажовања машине) 
час 

 

 

1  

 
Ручни ископ 

(дати цену по сату ручног ископа) 
час 

 

 

1 
 

 

Ангажовање возила са покретном корпом (аутодизалица) 

ради извршавања радова на висини, где нема мердевина 

за пењање 
час 

 

 

 

1 
 

 

Ангажовање електромонтера ,сервисера, грађевинских 

радника за извођење радова на терену (електромонтажни 

радови,машински радови, грађевински радови). 

Трошкови исказани по једном раднику по радном сату. 

1 

радник 

по 1 

часу 

рада 

1 

 

УКУПНО ТАБЕЛА 1. - ЕЛЕКТРО  РАДОВИ (без ПДВ-а):  

ПДВ:  

УКУПНО  (са ПДВ-ом):  
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ТАБЕЛА 2. - РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ УРЕЂАЈА, РАСКЛОПНЕ И 

ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ У ТС, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК 

  
Потребно је извршити испитивање исправности и функционалности уређаја и 

расклопне опреме у 24 [двадесетчетири] дистрибутивне трансформаторске 

станице напонског нивоа 10/0.4 kV (МБТС "Крчмар језеро", МБТС 

"Камариште", МБТС "Дубока 1", МБТС "Дубока 2", МБТС "Дубока 3", МБТС 

"Међустаница", МБТС "Бачиште", МБТС "Циганска река", МБТС "Крст", МБТС 

"Крст 2", МБТС "Јарам", МБТС "Леденице 1", МБТС "Леденице 2", МБТС 

"Марине воде", ТС "Нова успињача", МБТС "Караман гребен", МБТС "Долина 

спортова", МБТС "Кнежевске баре", МБТС "Гобеља гребен", МБТС "Мали 

караман", МБТС "Крчмар", МБТС "Црвене баре", МБТС "Мали водовод", ТС 

"Врх Панчић"), у складу са Техничком препоруком бр. 15 - Обим и учестаност 

радова на одржавању електроенергетских објеката, Поглавље 8 

Трансформаторске станице 10(20)/0.4 кВ, издатом од стране ЕПС – Дирекција за 

дистрибуцију електричне енергије, што подразумева следеће: 
 
 

 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО 

 
 

Р.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈА 
Цена без  

ПДВ-а  

1 

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР 10(20)/0.4 kV 

Провера функционалности заштитних уређаја са припадајућим струјним 

круговима  
 

2 
РАСТАВЉАЧИ И СКЛОПКЕ (РАСТАВЉАЧИ) 

Преглед механизма за укључење и искључење  

3 

РАЗВОД НИСКОГ НАПОНА 

Провера спојних прикључака 

Провера функционалности 
 

4 

Потребно је извршити преглед и испитивање електроизолационе опреме и 

средстава личне заштите особља обученог за рад у дистрибутивним 

трансформаторским  станицама напонског нивоа 10/0.4 kV и то: 

 

- Заштитне електроизолационе рукавице класе 2    12 ком 

- Заштитне електроизолационе чизме       4 ком  

- Индикатор напона (контролник присуства напона)     4 ком 

 

 

УКУПНО  (без ПДВ-а):   

ПДВ:  

УКУПНО  (са ПДВ-ом):  

 
   

Пружалац услуга се обавезује да Наручиоцу достави Извештај о резултатима 

испитивања, којим је потврђено извршење услуга, у два штампана примерка, као и у 

електронској форми. 
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ТАБЕЛА 3. - РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ УРЕЂАЈА, РАСКЛОПНЕ И 

ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ У ТС, У СКИЈАЛИШТУ СТАРА ПЛАНИНА 
 

 

Потребно је извршити испитивање исправности и функционалности уређаја и 

расклопне опреме у 4 [четири] дистрибутивне трансформаторске станице 

напонског нивоа 10/0.4 kV (MБТС "1 - Бабин зуб", МБТС "10 - Гондола излаз", 

МБТС "12 – Гондола полаз", МБТС "Техничка база"), у складу са Техничком 

препоруком бр. 15 - Обим и учестаност радова на одржавању 

електроенергетских објеката, Поглавље 8 Трансформаторске станице 10(20)/0.4 

кВ, издатом од стране ЕПС – Дирекција за дистрибуцију електричне енергије, 

што подразумева следеће: 
 
 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО 
 

 

 

 

 

 

Пружалац услуга се обавезује да Наручиоцу достави Извештај о резултатима 

испитивања, којим је потврђено извршење услуга, у два штампана примерка као и у 

електронској форми. 

 

 

Р.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈА 
Цена без  

ПДВ-а  

1 

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР 10(20)/0.4 kV 

Провера функционалности заштитних уређаја са припадајућим струјним 

круговима  
 

2 
РАСТАВЉАЧИ И СКЛОПКЕ (РАСТАВЉАЧИ) 

Преглед механизма за укључење и искључење  

3 

РАЗВОД НИСКОГ НАПОНА 

Провера спојних прикључака 

Провера функционалности 
 

4 

Потребно је извршити преглед и испитивање електроизолационе опреме и 

средстава личне заштите особља обученог за рад у дистрибутивним 

трансформаторским  станицама напонског нивоа 10/0.4 kV и то: 

 

- Заштитне електроизолационе рукавице класе 2     7 ком 

- Заштитне електроизолационе чизме       8 ком  

- Индикатор напона (контролник присуства напона)     4 ком 

 

 

УКУПНО  (без ПДВ-а):   

ПДВ:  

УКУПНО  (са ПДВ-ом):  
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ТАБЕЛА 4. - РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ УРЕЂАЈА, РАСКЛОПНЕ И 

ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ У ТС, У СКИЈАЛИШТУ ЗЛАТИБОР 

 
 

Потребно је извршити испитивање исправности и функционалности уређаја и 

расклопне опреме у 3 [три] дистрибутивне трансформаторске станице напонског 

нивоа 10/0.4 kV (МБТС "Скијалиште 1", МБТС "Скијалиште 2", СТС 

"Извориште"), у складу са Техничком препоруком бр. 15 - Обим и учестаност 

радова на одржавању електроенергетских објеката, Поглавље 8 

Трансформаторске станице 10(20)/0.4 кВ, издатом од стране ЕПС – Дирекција за 

дистрибуцију електричне енергије, што подразумева следеће:  
 

 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО 
 

 

 

 

Р.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈА 
Цена без  

ПДВ-а  

1 

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР 10(20)/0.4 kV 

Провера функционалности заштитних уређаја са припадајућим струјним 

круговима  
 

2 
РАСТАВЉАЧИ И СКЛОПКЕ (РАСТАВЉАЧИ) 

Преглед механизма за укључење и искључење  

3 

РАЗВОД НИСКОГ НАПОНА 

Провера спојних прикључака 

Провера функционалности 
 

4 

Потребно је извршити преглед и испитивање електроизолационе опреме и 

средстава личне заштите особља обученог за рад у дистрибутивним 

трансформаторским  станицама напонског нивоа 10/0.4 kV и то: 

 

- Заштитне електроизолационе рукавице класе 2     4 ком 

- Заштитне електроизолационе чизме       1 ком  

 

УКУПНО  (без ПДВ-а):   

ПДВ:  

УКУПНО  (са ПДВ-ом):  

 

 

Пружалац услуга се обавезује да Наручиоцу достави Извештај о резултатима 

испитивања, којим је потврђено извршење услуга, у два штампана примерка, као и у 

електронској форми. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 
Укупна понуђена цена за 

сваку од табела без пдв-а 

Табела 1.  - Електро радови  

Табела 2.  - Годишње тестирање уређаја, расклопне 

и заштитне опреме у ТС, у ски центру Копаоник 
 

Табела 3. Годишње тестирање уређаја, расклопне и 

заштитне опреме у ТС, у Скијалишту Стара планина 
 

Табела 4.  Годишње тестирање уређаја, расклопне и 

заштитне опреме у ТС, у Скијалишту Златибор 
 

УКУПНО  (без ПДВ-а):  

ПДВ:  

УКУПНО  (са ПДВ-ом):  

 

 

 

 

Место:_____________                                                                   Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

 

Изузетно, уколико се за време важења уговора појави потреба Наручиоца за 

услугама сервисирања и уградњом делова/материјала, које нису обухваћене техничком 

спецификацијом, Пружалац услуга ће исте фактурисати по важећем ценовнику, уз 

претходну сагласност Наручиоца. 
 

 

НАПОМЕНА: 

• У обрасцу структуре цена навести цену по јединици мере без пдв-а, за сваку од 

наведених позиција, као и укупну цену са и без пдв-а.  

• У понуђену цену су укључени сви трошкови који се односе на реализацију предметне 

јавне набавке, укључујући и трошкове изласка на терен. 

• Образац структуре цена понуђач мора да попуни (сва поља), овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

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

ЗАКОНА 

 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку, дефинисане чл. 76. 

Закона, и то: 

 

1) Да је понуђач у претходне 2 (две) године (2017. и 2018.) уградио 

опрему и пустио у рад минимум две трафостанице 10(20) 0,4kV; 

2) Да је понуђач у претходне 2 (две) године (2017. и 2018.) испоручио, 

уградио опрему и пустио у рад минимум два постројења за 

компензацију реактивне енергије за напонски ниво 6 и 0,4kV, 

минималне укупне снаге 200kVAr; 

3) Да понуђач располаже адекватним сервисним возилом, за потребе 

изласка на терен, превоз сервисера и потребног алата за сервисирање. 

 

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

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

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 

Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V 

одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом.  

 

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

доказује достављањем следећих доказа: 

1) За додатне услове из тачке 1), 2) и 3) доставити:  

Изјаву понуђача на обрасцу из конкурсне документације прилог 1 

конкурсне. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова (обавезних и 

додатних услова). 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

интернет страницама надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  __________________________________________________________________ 

[навести назив понуђача] 

 

у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ 27/19 – одржавање трафостаница 

и енергетске ифраструктуре, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе 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. 

 

Место:_____________                                                                   Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач________________________________________________________________ 

[навести назив подизвођача] 

у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 27/19 – одржавање трафостаница 

и енергетске ифраструктуре, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе 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. 

 

 

 

Место:_____________                                                                 Подизвођач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: ЈП ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9, 

Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку одржавање трафостаница и 

енергетске ифраструктуре, бр. набавке ЈНМВ 27/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до                      

06.06.2019. године до 12 часова.  

Отварање понуда је истог дана 06.06.2019. године у 12 часова и 30 минута. 

    

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. 

   

Понуда мора да садржи: 

 

• Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, 

потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом; 

• Доказе о испуњености додатних услова из члана 77. ЗЈН, наведене у упутству 

како се доказује испуњеност услова из члана 76. ЗЈН; 

• Образац понуде, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и 

оверен печатом; 

• Образац структуре цена, попуњен, потписан од стране одговорног лица 

понуђача и оверен печатом;   

• Модел уговора, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и 

оверен печатом; 

• Изјава о независној понуди понуђача, потписана од стране одговорног лица 

понуђача и оверен печатом; 

• У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, попуњени 

и оверени обрасци и изјаве из конкурсне документације, за то предвиђени. 
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3. ПАРТИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке није обликован 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: ЈП Скијалишта Србије'', 

Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку ЈНМВ 27/19,- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ 27/19,  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку ЈНМВ 27/19,  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ 27/19,  - 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 (поглавље VII), 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 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 
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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. Закона и то 

податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2) опис послова сваког од понуђаћа из групе понуђача у извршењу уговора.  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК, 

КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ-  

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се вршити сукцесивно, у року од 45 дана од дана извршења услуга, по 

испостављању рачуна са спецификацијом стварно извршених услуга и поптисивања 

Записника о извршеној услузи. 

Изузетно, уколико се за време важења уговора појави потреба Наручиоца за услугама 

сервисирања и уградњом делова/материјала, које нису обухваћене техничком 

спецификацијом, Пружалац услуга ће исте фактурисати по важећем ценовнику, уз 

претходну сагласност Наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

9.2. Захтев у погледу рока и места извршења услуга 

Рок извршења предметних услуга је максимум 7 радних дана, од дана пријема усменог 

или писаног захтева за извршење услуге од стране Наручиоца, док у хитним 

интервенцијама рок за одзив и завршетак посла је 24 часа. 

Место извршења услуга је ски центар Копаоник, скијалиште Торник - Златибор и 

скијалиште Стара планина. 

 

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока. 

Гарантни рок понуђач наводи у обрасу понуде и исти не може бити краћи од 12 месеци, 

рачунајући од дана потписивања Записника о извршеној услузи. 
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуда или рок важења понуда не искаже у 

данима, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

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 урачунатим свим трошковима које понуђач 

има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у 

обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предмета јавне 

набавке, укључујући и трошкове изласка на терен. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија треба да, на дан потписивања 

уговора, достави соло меницу за добро извршење посла у висини од 10% укупно 

уговорене цене без пдв-а. 

Меница треба да буде оверена печатом и 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, да се може 

наплатити на први позив са клаузулом, „без протеста“.  Уз меницу мора бити 

достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне 

банке. 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.  
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику,  путем поште на адресу наручиоца ЈП 

Скијалишта Србије, Милутина Миланковића 9, Београд, електронске поште на e-mail:  

daliborka.vukojevic@skijalistasrbije.rs 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 дана од дана пријема захтева одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Захтев за додатним информацијама и појашњењима мора бити достављен у писаној 

форми, са  подацима о потенцијалном понуђачу који доставља захтев, потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 27/19.'' 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

mailto:daliborka.vukojevic@skijalistasrbije.rs
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка посла.  

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету 

због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

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 закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог 

члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од:* 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона. 

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

 ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(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. 

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. 

 

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 

социјалноосигурање и други корисници јавних средстава); 

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 

законом и другим прописом. 
 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 27/19  28/ 38 

  

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ______________ од _____________2019. године за јавну набавку ЈНМВ 

27/19 – одржавање трафостаница и енергетске ифраструктуре. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, са структуром цене 

 

ЈНМВ 27/19 – одржавање трафостаница и енергетске ифраструктуре. 

 

Број и датум понуде: ___________________________________________ 

 

 

1. 

Укупан збир свих јединичних цена из 

техничке спецификације са обрасцем 

структуре цена (табела 1+2+3+4) без 

пдв-а: 

 

 

__________________ динара без пдв-а 

Напомена: збир јединичних цена не представља вредност уговора, већ се користи само за 

упоређивање понуда. 

 

2. 

Рок и место извршења: Сукцесивно, у року од ______ (максимум 7 дана) 

радних дана од дана пријема усменог или писаног 

захтева за извршење услуге од стране Наручиоца, 

док у хитним интервенцијама рок за одзив и 

завршетак посла је 24 часа. 

Место извршења услуга је ски центар Копаоник, 

скијалиште Торник - Златибор и скијалиште 

Стара планина. 

Пружалац услуга се обавезује да Наручиоцу 

достави Извештај о резултатима испитивања, 

којим је потврђено извршење услуга, у два 

штампана примерка као и у електронској форми. 

 

3. 

Рок и начин плаћања: Плаћање ће се вршити сукцесивно, у року од 45 

дана од дана извршења услуга, по испостављању 

рачуна са спецификацијом стварно извршених 

услуга и поптисивања Записника о извршеној 

услузи.  

 

4. 

Рок за рекламацију:  Рок за рекламацију је 4 дана од пријема 

рекламације од стране Наручиоца. 

 

5. 

Гарантни рок:   

____ (минимум 12 месеци) месеци од датума 

потписивања записника о извршеној услузи. 

6. Рок важења понуде:   

_____ (минимум 30 дана) дана од дана отварања 

понуде. 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_________________________   _____________________________ 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ ТРАФОСТАНИЦА И  

ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

 

Закључен између:   

Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина 

Миланковића 9, ПИБ: 104521515, матични број: 20193390, које заступа директор  Дејан 

Ћика (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

______________________________, са седиштем у ___________________, адреса 

_________________________________, ПИБ: ______________, матични број: 

_______________, коју заступа директор _________________________ (у даљем тексту: 

Извршилац). 

Основ уговора: 

ЈН Број: ЈНМВ 27/19  

Број и датум одлуке о додели уговора:..................................... 

Понуда Пружаоца услуга бр. _________ од____________ 

 

Уговорне стране сагласно  констатују: 

-да је Наручилац, на основу члана 39. и члана 53. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15, 68/15) донео Одлуку о покретању поступка 

бр. 1410 од 23.05.2019. године и спровео поступак јавне набавке мале вредности, број 

набавке ЈНМВ 27/19; 

-да је Пружалац услуга дана _______.2019. године доставио своју Понуду од 

________.2019. године, заведена код наручиоца под бројем /////// од ////////.2019. године, 

која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

-да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. /////// од //////.2019. године и 

изабрао Пружаоца услуга за набавку - одржавање трафостаница и енергетске 

ифраструктуре. 

 

Предмет уговора  

Члан 1. 

Предмет овог уговора је одржавање трафостаница и енергетске ифраструктуре, у 

свему у складу са Понудом Пружаоца услуга бр. ____________од ________2019. године 

и техничком спецификацијом конкурсне документације, које су саставни део овог 

уговора и налазе се у прилогу истог. 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати у току трајања уговора.  

 

Цена 

Члан 2. 

Пружалац услуга ће вршити предметне услуге из члана 1. овог уговора према 

јединичним ценама из понуде у укупном износу до 2.500.000,00 динара без пдв-а. 
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У понуђену цену су укључени сви трошкови који се односе на реализацију 

предметне јавне набавке, укључујући и трошкове изласка на терен. 

Пружалац услуга не може тражити повећање уговорених јединичних цена, нити 

обрачун разлике у цени, ни у случају ако уложи више рада него што је предвидео, нити 

уколико извршење уговорених послова изазове веће трошкове него што је Пружалац 

услуга предвидео. 

Утрошком средстава Наручиоца из става 1. овог члана, овај уговор престаје да 

важи, о чему Наручилац обавештава Пружаоца услуга.  

 

Начин плаћања и средство обезбеђења 

Члан 3. 

           Након сваке завршене услуге, Пружалац услуга је дужан да Наручиоцу достави 

рачун за извршене услуге, као и извештај о резултатима испитивања, којим је 

потврђено извршење услуга, у 2 (два) штампана примерка као и у електронској форми. 

  Уколико испостављени рачун није у складу са уговором и понудом Пружаоца 

услуга, Наручилац ће исти вратити на исправку Пружаоцу услуга. Рок плаћања 

предметне услуге почиње да тече од дана достављања исправног рачуна. 

Плаћање ће се вршити сукцесивно у року од 45 дана од дана извршења услуга, 

по испостављању рачуна са спецификацијом стварно извршених услуга и поптисивања 

Записника о извршеној услузи којим је потврђено извршење услуга, а према утврђеним 

јединичним ценама из понуде Пружаоца услуга.  

Изузетно, уколико се за време важења овог уговора појави потреба Наручиоца за 

услугама сервисирања и уградњом делова/материјала, које нису обухваћене техничком 

спецификацијом, Пружалац услуга ће исте фактурисати по важећем ценовнику, уз 

претходну сагласност Наручиоца. 

          Пружалац услуга се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда 

Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла у висини од 10% укупне 

вредности уговора без пдв-а (из члана 2. став 1. овог уговора), са меничним 

овлашћењем, у свему према захтевима  из конкурсне документације. 

 

Рок и место извршења услуга  

Члан 4. 

Пружалац услуга је дужан да предметне услуге врши сукцесивно, према 

динамици и количини коју одреди Наручилац у складу са својим потребама, у року од 

______ (максимум 7 дана) радних дана од дана пријема усменог или писаног захтева за 

извршење услуге од стране Наручиоца, док у хитним интервенцијама рок за одзив и 

завршетак посла је 24 часа. 

Место извршења услуга је ски центар Копаоник, скијалиште Торник - Златибор 

и скијалиште Стара планина. 

 

Уговорна казна 

Члан 5. 

У случају да дође до неизвршења услуга у складу са одредбама овог уговора или 

ако Пружалац услуга касни са извршењем услуге у односу на рок предвиђен чланом 4. 

овог уговора, Наручилац има право да захтева уговорну казну у висини од 0,5% укупне 

уговорене вредности из члана 2. став 1. овог уговора,  за сваки дан закашњења, с тим да 

укупан износ уговорне казне не може прећи 30 % укупне уговорене вредности. 
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Наручилац ће обрачун пенала упутити Пружаоцу услуга заједно са  документом 

''Изјава о пребијању – компензацији'' у два  примерка. Пружалац услуга је дужан да 

један оверен примерак ''Изјава о пребијању – компензацији'' врати Наручиоцу. По 

добијању овереног примерка Наручилац ће извршити плаћање умањене фактуре за 

обрачунате пенале.    

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорених обавеза 

Пружаоца услуга или због закашњења у испуњењу уговорених обавеза Пружаоца 

услуга, већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне 

накнаде штете, а највише до висине вредности уговора.  

 

Рок за рекламацију 

Члан 6. 

У случају да су утврђени недостаци у квалитету извршених услуга, Пружалац 

услуга мора исте отклонити најкасније у року од 4 дана од дана достављања 

рекламације од стране Наручиоца.  

Гарантни рок 

Члан 7. 

Пружалац услуга даје гаранцију за извршене услуге из члана 1. овог уговора у 

трајању од _____ месеци (минимум 12 месеци) од дана извршења услуга и потписивања 

Записника о извршеној услузи. 

 

Раскид уговора  

Члан 8. 

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у свако доба ако 

Пружалац услуга не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореном року и 

уколико неквалитетно извршава уговорене услуге или на било који други начин грубо 

крши одредбе овог уговора. 

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у свако доба, без 

икаквих правних последица, уколико у току важења уговора престане потреба 

Наручиоца за предметним услугама. 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља Пружаоцу услуга, са 

отказним роком од 15 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор 

раскида. 

У случају раскида уговора, Пружалац услуга је дужан да Наручиоцу надокнади 

штету која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за 

које је Пружалац услуга одговоран. 

 

Остале одредбе  

Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим уговором  

првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором  

стварно је надлежан суд у Београду. 

Члан 10. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Пружаоца 

услуга. 

Члан 11. 

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
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Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, 2 (два) за Наручиоца  и 

2 (два)  за  Пружаоца услуга. 

 

 

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ ЗА НАРУЧИОЦА  

ДИРЕКТОР 

 

ДИРЕКТОР 

Дејан Ћика 
 

_________________________ 
 

_____________________________ 

_____________________ 

 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем 

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну модела уговора. 

Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  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 мале вредности, број ЈНМВ 27/19 – одржавање трафостаница 

и енергетске ифраструктуре, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу 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 и оверена печатом. 
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             ПРИЛОГ 1  

 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

 

 

О испуњењу техничког капацитета 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да је Понуђач: 

 

___________________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача) 

 

 

 

 

1) У претходне 2 (две) године (2017. и 2018.) уградио опрему и пустио у 

рад минимум две трафостанице 10(20) 0,4kV; 

 

2) У претходне 2 (две) године (2017. и 2018.) испоручио, уградио опрему 

и пустио у рад минимум два постројења за компензацију реактивне 

енергије за напонски ниво 6 и 0,4kV, минималне укупне снаге 

200kVAr; 

 

3) Да понуђач располаже адекватним сервисним возилом, за потребе 

изласка на терен, превоз сервисера и потребног алата за сервисирање. 

 

 

Напомена: Наручилац задржава право провере података и право да захтева 

додатне информације и податаке. 

 

 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 


