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На основу члана 39.,52. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12,68/2015) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Службени гласник РС», број 86/2015 у даљем 
тексту: правилник),  

Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности наруџбеницом  (бр. 
2344/2 од 27. МАЈА 2020.године), припремљена је следећа: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

За предметну јавну набавку мале вредности Радови- наруџбеницом, 
 

ЈНМВ бр. 2.3.2 Н/2020- „Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже.“ 

50330000-Услуге одржавања нтелекомуникационе опреме 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

1. Насловна страна конкурсне документације,   страна 1 од 17 

2. Садржај конкурсне документације,   страна 2 од 17 

3. Позив за достављање Понуде,   страна 3 од 17 

4. Основни подаци о понуђачу,      страна 4 од 17 

5. Техничка спецификација,   Образац бр.1  страна 5 од 17 

6. Понуда понуђача,    Образац бр.2  страна 6-11 од 17 

7. Модел уговора,     Образац бр.3  страна 12-17 од 17 
 
 
Закључно са редним бројем 7 укупно, 17 страна конкурсне документације.  
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Брoj:  2344/3  
Датум:27.05.2020. године 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ 2.3.2 Н/2020 

 

Назив наручиоца:   Јавно предузеће - локална самоуправа 
   «ТОПЛИФИКАЦИЈА» 
   Трг Радомира Вујовића бр.2 
   Пожаревац, 12000  
   Tелефон:  012 542-785,  
   Факс: 012 542-543, 
   Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.  
Интернет страница наручиоца:  www.toplifikacija.rs 

 

НАБАВКА Радова: 
 

  Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже 
50330000-Услуге одржавања нтелекомуникационе опреме 

 
1. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 

документације у просторијама ЈП Топлификација, радним данима од 10:00 до 14:00 
сати, до дана и сата истека рока за подношење понуда, са портала јавних набавки 
као и на интернет адреси наручиоца www.toplifikacija.rs., могу се преузети 
електронским путем. 

2. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда 
конкурсном документацијом,  као и пратећих обавезних докумената на обрасцима 
који су дати у прилогу овог позива. 

3. Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена. 
4. Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:  

   ЈП “Топлификација” 
   Трг Радомира Вујовића бр.2,  
   Пожаревац.  
   До 05.06.2020.  године до 10 сати  по локалном времену 
 

''НЕ ОТВАРАЈ''-  Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже 
 

5. На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број 
телефона и број факса понуђача. 

6.   Отварање, увид у приспеле понуде ће се обавити овлашћених лица комисијски. 
7. Рок важности понуде је најмање 30 календарских дана од дана отварања понуда.  
8. Оквирно у року од три (3) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор 

најприхватљивије понуде и упутити позив  којом се обавештава  понуђач  о 
извршеном избору, обавештење је уједно и позив за закључење уговора.  

9. Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким осталим 
условима наведеним у конкурсној документацији даје најнижу цену. 

10. Оквирни датум закључења уговора је 10.06.2020. године. 
11. Цене су јединичне, наручилац услуга упућиваће захтев сукцесивно према 

својим реалним потребама у континуиту и трајању важности уговора од 12 месеци 
од oбостраног потписивања уговора.(заводног печата ЈП Топлификација). 

 
 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
        ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' 
 
 
 
 
 

mailto:jpt@toplifikacija.rs
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
 
Јавно предузеће - локална самоуправа, 
 «ТОПЛИФИКАЦИЈА», Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 , 
Tелефон:  012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs. 
Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs 

 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 

 

  Позиција у плану Јавних набавки  за 2020. годину-, Програм 26.11.2019 број 8918, 
Позиција 2.3.2Н/2020, Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже.“ 

 50330000-Услуге одржавања нтелекомуникационе опреме -Планирана средства 
500.000,00 динара 

. 
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

Јавна набавка број ЈНМВ 2.3.2Н/2020 спроводи се у поступку јавне набавке мале 
вредности - наруџбеницом. 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

бр. 2.3.2Н/2020- „Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже 
 50330000-Услуге одржавања нтелекомуникационе опреме 

 

 

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА: 

 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 
документације на интернет адреси наручиоца: www.toplifikacija.rs , до дана и сата истека 
рока за подношење понуда.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу 
наручиоца, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуде. 

 
ПОНУДА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ТРЕБА  ДА САДРЖИ: 
 

- Фотокопију регистрације Понуђача у Апр-у. 
- Попуњен образац понуде са потписом одговорног лица и печатом. 
- Модел уговора, потписан и оверен печатом. 
- Остала тражена документа. 

 
 

Особе за контакт: 
 
Игор Дубајић,  
 E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs,   
Телефон; 012 542 785 локал: 309 
fax: 012 542 543. 
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Образац бр.1 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ ДОБАРА 
 

Квалитет испоручених добара треба да је такав да задовољава; 
 
 

 Позитивне прописе Републике Србије. 
 Законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета. 
 Захтеве наведене у понуди, спецификацији. 

 

1 Рок завршетка радова 2 године од дана потписивања уговора. 
 

2 Радови се изводе према динамици наручиоца у зависности од 
обезбеђења техничких услова. Извођач је дужан да се одазове на писани 
позив наручиоца у року од 7 дана од пријема позива. 
 

3 Лиценца одговорног извођача радова 450 или 453. 
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          Образац бр.2 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.3Н/2020 

 

За предметну јавну набавку мале вредности радова- наруџбеницом, 
бр. 2.3.2Н/2020-  “ Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже“ 

 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

ПИБ:  

Матични број:  

Текући рачун/назив банке:  

Особа за контакт:  

Телефон; Факс; E-mail: 
 

 

Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име или скраћени 
назив 

 

Адреса седишта  

 

1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из 
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачем 
Понуда заводни бр:_________________ 
 

 
        

 

I ПРЕДМЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ РАДОВА У TПС 5/65+10/65 "ВЛАЈКА 
ПАВЛОВИЋА 48" 

        

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Јединична 
цена        
дин 

Цена          
дин 

        1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  ИНСТАЛАЦИЈА 
    

 1.1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
полагање у ров топловода кабла ТK59 M(GM) 
10×4×0,8mm према техничким условима ЈПТ 

m 200     

 1.2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт 
постављање преко ТК кабла PVC штитника жуте 
боје  

ком 200     

 1.2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал" 

m 200     

 1.2. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, израда правог наставка кабла ТК 
59М 10×4×0,8mm  

ком 2     

 1.5. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, постављање и повезивање у ТПС 
20x2 завршне кабловске главе на кабал ТK 59 
M(GM) 

ком 1     

 1.6. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање јувидур цеви фи 100mm на 
местима преласка преко улица и укрштања са 
инсталацијама других јавних предузећа 

m 20     

 

1.7. Испорука и постављање јувидур цеви ᴓ50mm 

на месту увођења кабла у комору и објекат ТПС 
m 2     

2. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ 
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 2.1. Израда стручног налаза о испитивању 
телекомуникационе инсталације  

ком 1     

    

 

 

    

 

II ПРЕДМЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ РАДОВА У TПС 13/58, 15/58 И 18/58 
"РАТАРСКА 45" 

        

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Јединичн
а цена        

дин 

Цена          
дин 

        1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  ИНСТАЛАЦИЈА 
    

 1.1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
полагање у ров топловода кабла ТK59 M(GM) 
10×4×0,8mm према техничким условима ЈПТ 

m 195     

 1.2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт 
постављање преко ТК кабла PVC штитника жуте 
боје  

ком 190     

 1.1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал" 

m 190     

 1.2. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, израда правог наставка кабла ТК 
59М 10×4×0,8mm  

ком 4     

 1.5. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, постављање и повезивање у ТПС 
20x2 завршне кабловске главе на кабал ТK 59 
M(GM) 

ком 2     

       

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Јединичн
а цена        

дин 

Цена          
дин 

 1.6. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање јувидур цеви фи 100mm на 
местима преласка преко улица и укрштања са 
инсталацијама других јавних предузећа 

m 20     

 

1.7. Испорука и постављање јувидур цеви фи 50mm 
на месту увођења кабла у комору и објекат ТПС 

m 1     

2. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ 
    

 2.1. Израда стручног налаза о испитивању 
телекомуникационе инсталације  

ком 1     

        

 

УКУПНО РАДОВИ TПС 13/58, 15/58 И 18/58 „РАТАРСКА 45А“   

 

 

III ПРЕДМЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ РАДОВА У TПС 01/57, 01/58 И 04/58 
„РАТАРСКА 146" 

        

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Јединична 
цена        
дин 

Цена          
дин 

        1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  ИНСТАЛАЦИЈА 
    

 1.1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
полагање у ров топловода кабла ТK59 
M(GM) 10×4×0,8mm према техничким 
условима ЈПТ 

m 424     

 1.2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт 
постављање преко ТК кабла PVC штитника 
жуте боје  

ком 420     

 1.3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, m 420     
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постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал" 

 1.4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, израда правог наставка кабла 
ТК 59М 10×4×0,8mm  

ком 4     

 1.5. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, постављање и повезивање у 
ТПС 20x2 завршне кабловске главе на 
кабал ТK 59 M(GM) 

ком 2     

 1.6. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање јувидур цеви фи 100mm на 
местима преласка преко улица и укрштања 
са инсталацијама других јавних предузећа 

m 20     

 

1.7. Испорука и постављање јувидур цеви фи 
50mm на месту увођења кабла у комору и 
објекат ТПС 

m 1     

2. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ 
    

 2.1. Израда стручног налаза о испитивању 
телекомуникационе инсталације  

ком 1     

        

 

УКУПНО РАДОВИ TПС01/57, 01/58 И 04/58 „РАТАРСКА 146"   

 

 

IV ПРЕДМЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ РАДОВА У TПС 02/57 И 09/58 „РАТАРСКА 
209" 

        

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Јединична 
цена        
дин 

Цена          
дин 

        1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  ИНСТАЛАЦИЈА 
    

 1.1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
полагање у ров топловода кабла ТK59 
M(GM) 10×4×0,8mm према техничким 
условима ЈПТ 

m 420     

 1.2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт 
постављање преко ТК кабла PVC 
штитника жуте боје  

ком 415     

 1.3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање PVC траке "Пажња ПТТ 
кабал" 

m 415     

 1.1. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, израда правог наставка кабла 
ТК 59М 10×4×0,8mm  

ком 4     

 1.5. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, постављање и повезивање у 
ТПС 20x2 завршне кабловске главе на 
кабал ТK 59 M(GM) 

ком 2     

 1.6. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање јувидур цеви фи 100mm на 
местима преласка преко улица и 
укрштања са инсталацијама других јавних 
предузећа 

m 20     

 

1.7. Испорука и постављање јувидур цеви фи 
50mm на месту увођења кабла у комору и 
објекат ТПС 

m 1     

2. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ 
    

 2.1. Израда стручног налаза о испитивању 
телекомуникационе инсталације  ком 1     

        

 

УКУПНО РАДОВИ TПС 02/57 И 09/58 „РАТАРСКА 209"   
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V ПРЕДМЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ РАДОВА У TПС 16/60, 4/63, 5/63 И 11/63 
„ИЗВОРСКА“ 

        

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Јединична 
цена        
дин 

Цена          
дин 

        1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  ИНСТАЛАЦИЈА 
    

 1.1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
полагање у ров топловода кабла ТK59 
M(GM) 10×4×0,8mm према техничким 
условима ЈПТ 

m 300     

 1.2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт 
постављање преко ТК кабла PVC 
штитника жуте боје  

ком 300     

 1.3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање PVC траке "Пажња ПТТ 
кабал" 

m 300     

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Јединична 
цена        
дин 

Цена          
дин 

 1.4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, израда правог наставка кабла 
ТК 59М 10×4×0,8mm  

ком 4     

 1.5. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, постављање и повезивање у 
ТПС 20x2 завршне кабловске главе на 
кабал ТK 59 M(GM) 

ком 2     

 1.6. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање јувидур цеви фи 100mm на 
местима преласка преко улица и 
укрштања са инсталацијама других јавних 
предузећа 

m 20     

 

1.7. Испорука и постављање јувидур цеви фи 
50mm на месту увођења кабла у комору и 
објекат ТПС 

m 1     

2. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ 
    

 2.1. Израда стручног налаза о испитивању 
телекомуникационе инсталације  

ком 1     

        

 

УКУПНО РАДОВИ TПС 16/60, 4/63, 5/63 И 11/63 „ИЗВОРСКА“   

 

 

 

VI ПРЕДМЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ РАДОВА У TПС 6/76 "ЦАНЕ БАБОВИЋ бр. 
39" 

        

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Јединична 
цена        
дин 

Цена          
дин 

        
1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  ИНСТАЛАЦИЈА     
 1.1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 

полагање у ров топловода кабла ТK59 M(GM) 
10×4×0,8mm према техничким условима ЈПТ 

m 40     

 1.2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт 
постављање преко ТК кабла PVC штитника 

ком 20     
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жуте боје  

 1.3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал" 

m 300     

 1.4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, израда правог наставка кабла ТК 
59М 10×4×0,8mm  

ком 2     

 1.5. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, постављање и повезивање у ТПС 
20x2 завршне кабловске главе на кабал ТK 
59 M(GM) 

ком 2     

 1.6. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање јувидур цеви фи 100mm на 
местима преласка преко улица и укрштања 
са инсталацијама других јавних предузећа 

m 20     

 

1.7. Испорука и постављање јувидур цеви фи 
50mm на месту увођења кабла у комору и 
објекат ТПС 

m 1     

        

 

УКУПНО РАДОВИ TПС 6/76 "ЦАНЕ БАБОВИЋ бр. 39"   

 

 

VII ПРЕДМЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ РАДОВА У TПС 09/85  „ШЕСТЕ ЛИЧКЕ 
ДИВИЗИЈЕ 85" 

        

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Јединична 
цена        
дин 

Цена          
дин 

        1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  ИНСТАЛАЦИЈА 
    

 1.1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
полагање у ров топловода кабла ТK59 M(GM) 
10×4×0,8mm према техничким условима ЈПТ 

m 80     

 1.2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт 
постављање преко ТК кабла PVC штитника 
жуте боје  

ком 20     

 1.3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал" 

m 20     

 1.4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, израда правог наставка кабла ТD 
107×4×0,9mm  

ком 2     

 1.5. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, 
транспорт, постављање и повезивање у ТПС 
20x2 завршне кабловске главе на кабал ТK 
59 M(GM) 

ком 2     

 1.6. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, 
постављање јувидур цеви фи 100mm на 
местима преласка преко улица и укрштања 
са инсталацијама других јавних предузећа 

m 20     

 

1.7. Испорука и постављање јувидур цеви фи 
50mm на месту увођења кабла у комору и 
објекат ТПС 

m 1     

        

 

УКУПНО РАДОВИ TПС 09/85  „ШЕСТЕ ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ 85"   
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  
   

  
 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ РАДОВИ У ТПС У 2020/2021. ГОДИНИ 

  

   
  

 I ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ РАДОВИ У ТПС 5/65+10/65 "ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА 48"   

        II ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ РАДОВИ У ТПС 13/58, 15/58 И 18/58 „РАТАРСКА 45А“   

        III ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ РАДОВИ У ТПС 01/57, 01/58 И 04/58 „РАТАРСКА 146"   

        IV ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ РАДОВИ У ТПС 02/57 И 09/58 „РАТАРСКА 209"   

        V ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ РАДОВИ У ТПС 16/60, 4/63, 5/63 И 11/63 „ИЗВОРСКА“   

        VI ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ РАДОВИ У ТПС 6/76 "ЦАНЕ БАБОВИЋ бр. 39"   

        

VII 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ РАДОВИ У ТПС TПС 09/85  „ШЕСТЕ ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ 
85"   

        
УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ РАДОВИ: I + II + III + IV + V + VI + VII   

 

 
 

 Рок и услови плаћања: ____ дана ( минимум 8 дана) од пријема исправног 

рачуна по реализованим услугама. 

 Рок важности понуде:_____ дана ( минимум 30 дана) од дана подношења 

понуда. 

 Важности уговора 12 месеца од потписивања односно, испуњења уговорних 

обавеза. 

 Понуђач се обавезује да приликом фактурисања радова, односно сачињавања 

рачуна наведе; број набавке, број уговора и у прилогу достави отпремницу на 

основу које је сачињен рачун. 

 

 

Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица 
 
 _______________    __________________________ 
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Бр._____ од __.__.2020. године                                                          Образац бр.3 

МОДЕЛ УГОВОРА 
Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже  

 
Закључен између: 
Наручиоца .. ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац.  
са седиштем у . Пожаревацу, улица Трг Радомира Вујовића бр. 2., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа. директор Дејан Дачић...............................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 

и Извођача радова 

 ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач); 
 
Странке у уговору сагласно утврђују: 

- да је Наручилац радова у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале 
вредности број-Наруџбеница ____________за набавку ______________________са 
циљем закључивања уговора између Наручиоца и Извођача 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број_____од ________у складу са 
којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Извођачаа 

- да је Извођач доставио Понуду бр________ од ____________, која чини саставни 
део овог уговора (у даљем тексту: понуда Извођача), 

Предмет Уговора 

Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже 
Члан 1. 

 Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао извођача као најповољнијег 
понуђача за извођење, а по спроведеном поступку јавне набавке број ЈН МВ-
Наруџбеницом 2.3.2/2020.  

Члан 2. 
 Предмет уговора је извођење Електрорадови на изградњи телекомуникационе 
мреже, и ближе је одређен усвојеном понудом извођача број ______ од ________2020. 
године, која је саставни део овог уговора.     
 Наручилац задржава право да поједине позиције из предмера изведе у 
количинама различитим од у понуди наведених количина, као и да од неких позиција 
одустане у току извођења, без права Извођача на захтевање повећаних трошкова или 
посебне надокнаде. 

Вредност радова - цена 
Члан 3. 

 Укупна вредност радова износи _______________ динара без ПДВ, односно 
__________________ динара, са ПДВ и утврђена је у свему према понуди број: 
__________________године која је саставни део овог уговора.  
 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена. 
 Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно 
оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа Наручиоца и уговореним 
јединичним ценама. 
 Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова и 
испоручених добара у складу са чланом 1. овог Уговора. 
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Услови и начин плаћања 
Члан 4. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 
начин: 
 - по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним 
на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене 
понуде бр. ______од _________2020. године, и потписаним од стране стручног надзора, 
у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације. 
 Извођач радова ће за извршење радова, у обрачунском периоду, испоставити 
привремену ситуацију до 25. (двадесетпетог) у месецу за текући месец. Наручилац је 
дужан оверити ситуације из претходног става у року од 5 (пет) дана од пријема истих 
уписујући датум овере. Уколико Наручилац не овери ситуацију, односно оспори њену 
вредност, Извођач је дужан да у року од 3 (три) дана докаже вредност изведених 
радова оспореног дела ситуација или да обави неизвршене радове по датој ситуацији у 
накнадно договореном року. 
 Извођач испоставља ситуације у 4 (четири) примерка и то 2 (два) за Наручиоца и 
2 (два) за Извођача радова. 

Измене током трајања уговора 
Члан 5. 

 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора 
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, 
при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из 
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 142/12, 14/15 и 
68/15). 

Рок за извођење радова 
Члан 6. 

 Радови се изводе према динамици наручиоца у зависности од обезбеђења 
техничких услова. Извођач је дужан да се одазове на писани позив наручиоца у року од 
7 дана од пријема позива. 
 У рок за завршетак радова укључени су сви претходни и припремни послови. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца. 

Члан 7. 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача : 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
извођача; 

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца под 

условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 
10%) превазилази обим уговорених радова. 
 Захтев за продужење рока грађења извођач писмено подноси наручиоцу у року 
од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за 
завршетак радова.  
 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о 
томе постигну писмени споразум. 
 У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 
 Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 
Уговорна казна 

Члан 8. 
 Уколико извођач радова не заврши радове у уговореном року дужан је да плати 
пенале у висини 1 ‰ од укупне уговорене цене радова за сваки дан закашњења, с тим 
што износ тако одређене уговорне казне по основу прекорачења уговореног рока коју 
Извођач плаћа наручиоцу, не може да пређе 5 (пет) % од уговорене цене радова. 
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 Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка 
Извођача, 
умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 
 Ако је Наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова 
претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. 
 Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање менице за 
добро и у року извршење посла и на накнаду штете 

Члан 9. 
 Уколико Извођач не поштује динамику изградње, нити налоге Надзорног органа, 
те је очигледно да не може у року завршити радове, Наручилац може увести у посао 
другог Извођача, обуставити све даље исплате док се радови не заврше и тражити 
стварну накнаду штете. 
 Уписом у дневник надзорни орган одузима радове Извођачу, сходно датом опису. 
Наручилац ће истог дана, или најкасније у року од 5 (пет) дана, писмено обавестити 
Извођача о насталим променама са коментаром грађевинског дневника који је 
меродаван за спровођење датог поступка и раскида уговора. 
 Применом уговорне казне или раскидом уговора Извођач добија негативну 
референцу у складу са ЗЈН. 

Обавезе извођача радова 
Члан 10. 

 Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, 
техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да 
по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу. 
 Извођач је дужан следеће: 
 да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног 
извођача радова те о евентуалној промени истог обавести писано Наручиоца; 
 да организује извођење радова, тако да сви буду завршени у року; 
 да радове изврши квалитетно и у складу са стандардима, прописима и 
техничком документацијом; 
 да поштује одредбе важећег Закона о безбедности и здравља на раду; 
 да поштује важећу Уредбу о безбедности и здрављу на раду на привременим 
или покретним градилиштима. 
 а обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће 
обезбеђење складишта својих материјала и сл., тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине и радно–правних прописа за време укупног трајања извођења радова 
до предаје радова Наручиоцу; 
 да прописно обележи градилиште и предузме мере заштите како би се избегле 
несреће и оштећења током целог периода извођења радова; 
 да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије који регулишу ову област; 
 да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 
трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, заменом набављеног или 
уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је 
запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова. 
 да преда Наручиоцу уговорени објекат на употребу. 

 
Обавезе Наручиоца 

Члан 11. 
 Ради омогућавања почетка радова и континуираног одвијања технолошког  
процеса при изградњи уговореног објекта, Наручилац  је дужан да на време и о свом 
трошку обезбеди следеће: 

- да од Извођача по завршетку радова прими наведене радове по обострано 
потписаном записнику; 

- да обезбеди стручни надзор на терену; 
- да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним 

надзором и  
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- да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. 
овог уговора, и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.  

 
Извођење уговорених радова 

Члан 12. 
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
 Уколико извођач у одређеном року то не учини, наручилац има право да ангажује 
другог извођача искључиво на трошак извођача по овом уговору. 
 Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених 
радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи. 

 
Члан 13. 

 Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача привредног 
друштва ______________________________, са 
седиштем_________________________, ПИБ _____, матични број _______________. 
Извођач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 
радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Члан 14. 
 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести 
стручни надзор и Наручиоца. 
 По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак 
радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист 
СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде 
извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају 
фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на 
продужетак рока завршетка радова.  

Члан 15. 
 Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног 
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете.  
 Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из 
става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
 Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала 
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.   
 Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и 
исплату дела цене за до тада извршене радове. 
 

Члан 16. 
 Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 
уговора, те уколико наручилац захтева  да се изведу потребно их је посебно уговорити.  
Фактички обављени накнадни радови, без писано закљученог уговора су правно 
неважећи. 

Именовање представника 
Члан 17. 

 Даном увођења у посао Извођач ће писаним путем, решењем о именовању 
обавестити Инвеститора о имену одговорног извођача радова. 
 Уговорне стране су сагласне са овлашћењима одговорног извођача радова и 
надзорног органа да су њихови уписи у дневник меродавни и одмах се спроводе на 
градилишту. 

Контрола и надзор 
Члан 18. 

 Наручилц ће вршити контролу и надзор, како би утврдио да се радови изводе 
према важећим законским, техничким прописима, нормативима и техничкој 
документацији. Наручилац  ће именовати стручни надзор на градилишту и о томе 
писаним путем обавестити Извођача. Стручни надзор почиње даном увођења Извођача 
у посао. 

Грађевински дневник 
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Члан 19. 
 Извођач је дужан да од почетка радова, па до примопредаје објекта, свакодневно 
води грађевински дневник. У грађевински дневник уписује се ток радова и све околности 
и чињенице које могу утицати на извршење обавеза из овог Уговора. Грађевински 
дневник потписују представници Наручиоца и Извођача. Поред грађевинског дневника, 
 Извођач је дужан да води и грађевинску књигу и књигу инспекције. 

Примопредаја изведених радова 
Члан 20. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 
  
 Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не 
отклони у споразумно утврђеном року наручилац ће радове поверити другом извођачу 
на рачун извођача радова. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу наручилац ће 
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  
 Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 

Коначни обрачун 
Члан 21. 

 Коначна количина и вредност радова по овом  уговору утврђује се на бази 
стварно изведених радова од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из 
понуде које су фиксне и непроменљиве.   
 Коначни обрачун (окончана ситуација) се испоставља истовремено са 
записником о примопредаји радова. 

 
Раскид Уговора 

Члан 22. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извођач 
радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени 
радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету 
наведеном у понуди извођача радова, а извођач није поступио по примедбама стручног 
надзора. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 
грађевинског дневника утврди да извођач касни са извођењем радова дуже од 15 
календарских дана, као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка 
средстава за његову реализацију. 
 Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је 
било предмет овог уговора заједничка Комисија ће сачинити записник о до тада стварно 
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором. 
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 
другој уговорној страни. 
 У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и 
сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта. 

 
Остале одредбе 

Члан 23. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.  

 
Члан 24. 

 Прилози и саставни делови овог уговора су: 
- понуда извођача бр. ________ од __________2020. године 

Члан 25. 



ЈНМВ 2.3.2Н/2020 

Јавно предузеће ''Топлификација'' 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности наруџбеницом бр.2.3.2Н/2020 

 „Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже "  

Страна  17 од  17 

 У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су 
сагласне да настали спор реше споразумно. 
  
 Уколико се спор не може решити споразумом, уговара се надлежност Привредног 
суда у Пожаревцу. 

Члан 26. 
 Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања овлашћених 
представника свих уговорних страна, а важи 2 (две) године од дана закључења. 

Члан 27. 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два) 
примерка за извођача и 2 (два) примерка за наручиоца. 

 
ИЗВОЂАЧ 

Одговорно лице 
 

__________________________  
ИЗВОЂАЧ 

Одговорно лице 
 

__________________________  
 

НАРУЧИЛАЦ 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ 

Извршни директор 
економских, правних и 
комерцијалних послова  
____________________ 

Коста Јеремић, 
дипл.економиста 

 
 

 

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


