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На  основу  чл.  32.  и  61.  ЗЈН  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 

РС” бр. 86/2015 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-01/903 oд 19.06.2020. 

године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 01-01/903/1 од 19.06.2020. године, 

припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ – АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ГАСОВОДНИХ 

ОБЈЕКАТА 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Предмет јавне набавке: 
 
Предмет јавне набавке бр. У-18/2020-ЖШ  је услуга – АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ГАСОВОДНИХ  

ОБЈЕКАТА 

Назив из општег речника набавке: услуге у области заштите од корозије 
Ознака из општег речника набавке: 71337000 

 
Врста поступка јавне набавке:  

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама и 
подзаконским актима који регулишу ову област. 

 
Партије: 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 

 
Контакт особа: 
 
Лице за контакт: Жарко Шћекић 

Е – мeил: zarko.scekic@transportgas-srbija.com  
 

 
Процењена вредност набавке: 4.990.000 динара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:zarko.scekic@transportgas-srbija.com
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГА И СЛ. 
 
Предмет набавке је услуга АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ГАСОВОДНИХ ОБЈЕКАТА површине  1993 m2. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗАШТИТЕ 

Услуга на заштити од корозије на гасним објектима врше се док су објекти под притиском. Коначан 

обрачун - мерење металних површина које су заштићене од корозије извршиће се на крају услуге. За 

корекцију измерених површина користиће се ЗАВРАЈ - 1983 год. и то тачке 7.1.1 челичне 

конструкције, 7.1.2 цевоводи, 7.1.4 мотори, вентили и 7.1.5 лимарија. Сви остали параметри морају 

бити садржани у јединичној цени услуге по m2. 

1. Квалитет припреме површине 

Без обзира да ли се заштићују нови објекти, делови новог објекта, стари већ офарбани објекти или 

врши њихова делимична поправка, припремљена површина мора бити визуелно оцењена. 

Припрема површине врши се коришћењем млаза абразива (пескарењем) до степена очишћености 

Sa 2½ или PSa 2½. 

2. Припрема површине 

За припрему површине примениће се следећи поступци или комбинација истих 

2.1.  Одмашћивање (по потреби - у оквиру припреме за пескарење) 

Одмашћивање не вршити генерално већ само замашћена места. Чистим крпама или четкама 

натопљеним неким органским растварачем (трихлоретилен, тетрахлоругљеник, бензин, петролеум и 

сл.). После одмашћивања површину  обрисати сувим чистим крпама. 

2.2.  Механичко чишћење  

2.2.1. Ручно чишћење  

Чишћење ручним алатом обухвата употребу челичних и месинганих четки, стругача за старе премазе, 

специјалне чекиће и брусни папир. Обично се користи и у комбинацији са другим поступцима или на 

местима где нису дозвољени други начини чишћења. 

2.2.2. Машинско чишћење  

У ову сврху користити машински алат на електрични погон или пнеуматски (ротационе челичне - 

месингане четке, брусилице).Најчешће се користи у комбинацији са поступком 2.2.1. 

2.2.3. Чишћење млазом абразива – пескарење 

Чишћење млазом песка – пескарење спада у најквалитетније и најдуготрајније (што се тиче трајања 

заштите) поступке механичког чишћења површине метала. За пескарење користити кварцни песак 

(Si02) са оштрим ивицама , без прашине и влаге, са величином зрна између  0,5mm i 1,5mm. 
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Избор метода чишћења биће одређен конкретно за сваки објекат за који ће се посебно 

прописати и мере ЗОП и БиЗНР. По искуству наручиоца је познато да се на цца 60÷70% од укупне 

површине предвиђене за АКЗ припрема врши пескарењем, што је у овом случају битно због 

одређивања укупне вредности набавке. 

 

3. Методе наношења  система премаза 

Користиће се следећи поступци наношења премаза: 

3.1.  Наношење четком 

Оба слоја основног премаза наносити четком. Боју добро утрљати и изједначити по површини. Да би 

се покриле све неравнине на површини  утрљавање четком вршити унакрст (уједначеним покретима 

наизменично мењати правац) при сваком следећем слоју - премазу. Покривни премаз – први слој се 

обавезно наноси четком. 

3.2.  Наношење ваљком 

Због неравномерне дебљине премаза ваљком се може нанети само завршни слој покривног 

премаза. Користити мале кончане ваљке. 

3.3.  Наношење распршивањем 

Ако се располаже са уређајем за распршивање раствора помоћу ваздуха, користити га само за 

завршни покривни премаз.  

На припремљену површину први основни премаз наноси се одмах, а најкасније 8 часова од 

завршетка припреме површине пескарењем. Ако се овај услов не испуни, мора се челична површина 

поново прегледати и очистити. Наредни премаз се наноси тек када се претходни осуши. 

Придржавати се упутства произвођача боје. 

4. Контрола 

Контрола у процесу АКЗ је не само неопходна него је и нераздвојиви део струке у циљу добре и 

квалитетне заштите. Под контролом се подразумева: 

4.1.  Контрола атестне документације - за боју и кварцни песак 

4.2.  Одређивање степена храпавости металних површина одредити помоћу Руготеста Nо3 

(скала за одређивање храпавости металних површина ). Могу се користити и други 

инструменти. 

4.3.  Визуелна контрола степена очишћености металне површине и сваког слоја нанетог 

система премаза. 

4.4.  Вискозитет премаза треба да је у граници декларисаној од стране  произвођача боје, 

што значи да се не сме без потребе разређивати. Ако се посумња да је премаз редак: 

Извођач – Надзорни орган треба да изврше контролу вискозитета, користећи чашу или 

инструмент, са отвором сапница од 4мм ( JUS H.C8.051 или DIN 53211 ) 

4.5.  Прионљивост премаза за подлогу контролисати методом решетке, најмање на три 

места. Интерпретација према JUS H.C8.059 или DIN 53151. У зависности од дебљине 

филма – слоја премаза, користити сечива 

 са размаком од 1mm, до дебљине филма од  60 m 
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 са размаком од 2mm, за дебљине филма од 60 до 120 m и  

 са размаком од 3mm, за дебљину филма веће од 120 m. 

4.6.  Контрола дебљине сувог филма премаза 

врши се након сваког нанетог слоја, инструментима намењеним у те сврхе (Елкометри, Микротест  и 

др.) Место мерења је квадрат димензије 10x10mm са пет (5) мерних тачака, четири по теменима 

квадрата и пета у средини. 

Мрежа мерења: 

            

                  

 

 

 

4.7.  Атмосферски услови су један од основних параметара који утичу на квалитет АКЗ. Зато 

се они морају обавезно уносити у дневник. Премаз се не сме наносити ако је: 

 температура подлоге испод  + 3C и изнад 40C 

 температура ваздуха мања од + 5C, а виша од 40C 

 релативна влажност ваздуха већа од 70% 

5. Сигурност 

Приликом извођења свих услуге, у циљу обезбеђења људи и објеката потребно је испоштовати 

следеће мере ЗОП И БИЗНР:  

 инструментом проверити да ли постоји истицање гаса  

 током рада поштовати добијене мере заштите ЗОП и БИЗНР 

 имати на уму да се распршена боја која излази из пиштоља лако може  одједном  

запалити у додиру са варницом или отвореним пламеном 

 забрањено је пушење на радном месту 

 упознати се са радом противпожарних средстава и њиховим местом 

места 

мерења 
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 електрични уређаји који се користе, морају бити у EX- изведби или имати заштиту од 

варничења 

 боје и друге запаљиве материје држати у затвореним металним судовима даље од 

радног места 

 забрањено је припремати и разређивати боју на лицу места 

 по завршетку услуге извођач је дужан да отклони сваки  траг  мрља са оближњих 

површина које нису  бојене и да са градилишта повуче амбалажу  и приручна 

помагала 

 ротационе четке не користити код мерних инструмената, вентила- славина 

 у грађевински дневник уносити сва мерења и запажања 

6. Технички услови пријема 

Под контролом се подразумева: 

6.1.  Број мерења дебљине премаза  и његове прионљивости, зависи од врсте, сложености и 

величине објекта. 

6.2.  Одступање од дебљине премаза износи у минусу 10% и у плусу 10%, од вредности 

изражене као минимална дебљина премаза у тачки 7. Сматра се да је минимална 

дебљина система премаза задовољавајућа, ако је највише 5% од укупно  измерених 

вредности у датој толеранцији. 

7. Систем премаза 

Под системом премаза подразумева се комбинација одабраних основних и покривних премаза. 

Користиће се епоксидно-полиуретански систем премаза, са укупно четири слоја -  (два основна и 

два покривна) са минималном дебљином  система премаза од 140 m сувог филма.  

Основни премаз (ОП), наноси се у два слоја  сваки од по 35 m до 40 m дебљине сувог филма. 

Покривни премаз (ПП), наноси се у два слоја, сваки од по 35 m до 40 m дебљине сувог филма. 

Ако се тражена укупна дебљина не постигне из два слоја, потребно је урадити и трећи слој 

покривног премаза. 

8. Врста боје 

8.1.  Као основни премаз у епоксидно-полиуретанском систему заштите користити 

двокомпонентни премаз на бази епокси смола и одабраних анти корозивних 

пигмената. Примењени премаз треба да буде декларисан за примену код заштите 

челичних елемената у хемијској и петрохемијској индустрији, мостоградњи и 

бродоградњи. 

8.2.  Као покривни премаз у епоксидно-полиуретанском систему заштите користити 

двокомпонентни полиуретански премаз високе чврстоће и еластичности отпоран на 

ултраљубичасте зраке, атмосферске утицаје и корозивне агенсе. Примењени премаз 

треба да буде декларисан за примену код заштите челичних елемената у хемијској и 

петрохемијској индустрији, мостоградњи и бродоградњи. 

Начин заштите површина које се штите и боје система премаза дат је у следећој табели: 
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Р. 

Б. 
Предмет заштите Премаз 

Број 

слојева 

Дебљина 

једног 

слоја    

m 

Врста боје  

и број 

RAL-a 

Mин. 

ОП+ПП 

m 

1. 

 

Цеви без изолације, цевна 

арматура, филтери, 

измењивачи, славине, 

вентили, чистачке кутије, 

лимене кућице, поклопци 

шахтова, ограде, 

вентилационе решетке 

 

Основни 

премаз 

Покривни 

премаз 

2 

2 

35 - 40 

35 - 40 

црвена или 

сива 

жута – 

1021/1023 

140 

2. 

 

Одушне цеви, 

премоштења за 

изједначавање 

потенцијала, ручке 

славина, сигурносни 

вентили 

 

Основни 

премаз 

Покривни 

премаз 

2 

2 

35 - 40 

35 - 40 

црвена или 

сива 

црвена –

3000/3002 

 

140 

3. 
Водени део - цеви, 

вентили 

 

Основни 

премаз 

Покривни 

премаз 

 

2 

2 

35 - 40 

35 - 40 

црвена или 

сива 

плава - 5005 

140 

4. 
Челична носива 

конструкција 

 

Основни 

премаз 

Покривни 

премаз 

 

2 

2 

35 - 40 

35 - 40 

црвена или 

сива 

црна или сива 

140 

  

9. Гаранција 

Минимална гаранција извођача услуге за извршену услугу на заштити од корозије треба да износи 

60 месеци. 
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10. У  погледу техничке опремљености понуђач мора да поседује: 

- Два  теренска возила за допрему машина, алата и опреме до градилишта  (не постоји пут до 

свих градилишта, приступ неким градилиштима обавља се преко њива), 

- Два компресора минималног притиска 8 бара  

- Два  резервоара за песак и два комплета опреме за пескарење 

-             Један инструмент за мерење дебљине сувог филма са важећим уверењем о еталонирању 

- Један инструмент за мерење салинитета 

-             Један уређај за сакупљање и транспорт ситних честица помоћу ваздуха. 

11. У погледу кадровске оспособљености  понуђач мора да има: 

- Најмање три запослена лица са високом стручном спремом (ВСС) – дипломираних инжењера 

одговарајуће струке ангажованих на пословима анти корозивне заштите челичних конструкција, 

инсталација и опреме,   

- Најмање два запослена лица са средњом стручном спремом (ССС) – техничара одговарајуће 

струке ангажованих на пословима анти корозивне заштите челичних конструкција, инсталација и 

опреме,   

- КВ/НКВ фарбари (минимално потребан број фарбара не дефинише наручилац него, у складу 

са траженом динамиком радова, одређује понуђач). 

12. Рок извршења услуге је не дужи од 120 радних дана. Рачунају се радни дани са погодним 

временским приликама за извођење предметног посла, односно, у току којих су испуњени 

тражени услови у погледу температуре и влажности ваздуха, температуре подлоге итд.   
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Места (локације) извођења радова дата су по радним јединицама у следећим табелама: 
 
Локације извођења радова са наведеним површинама предвиђених за АКЗ 
 
РЈ  НОВИ САД 

РБ Назив објекта Локација 
Површина за АКЗ  

(м ²) 

1 ГМРС Пазова Нова Пазова 120 

2 ГМРС Бановци Бановци 60 

3 ГМРС Бешка Бешка 120 

4 ГМРС Инђија Инђија 60 

5 ГМРС Чуруг Чуруг 60 

6 ГМРС Бечеј Бечеј 120 

7 МРС Нови Кнежевац Кањижа 70 

8 ГРЧ Футог Футог 70 

УКУПНО 680 

 
РЈ ТРАНСПОРТ КИКИНДА 

РБ Назив објекта Локација 
Површина за АКЗ  

(м ²) 

1 ГМРС Нови Козарци Нови Козарци 80 

2 ГМРС Галад Банатска Топола 70 

УКУПНО 150 

 
РЈ ТРАНСПОРТ ЗРЕЊАНИН 

РБ Назив објекта Локација 
Површина за АКЗ  

(м ²) 

1 ГМРС Банатски Двор Банатско Двор 150 

3 ГМРС Српски Итебеј Српски Итебеј 225 

УКУПНО 375 

 
РЈ ТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО 

РБ Назив објекта Локација 
Површина за АКЗ  

(м ²) 

1 ГМРС Банатски Брестовац Банатско Ново Село 200 

2 ГМРС Мраморак Мраморак 250 

3 ГМРС Избиште Уљма 150 

УКУПНО 600 

 

РЈ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД 

РБ Назив објекта Локација 
Површина за АКЗ  

(м ²) 

1 ГМРС Крњача Београд 45 

2 ГМРС Радинац Смедерево 143 

УКУПНО 188 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

 
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. ЗЈН, и то: 
 

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

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

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

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. ЗЈН, и то да: 

1) Поседује стручне рефренце (референтна листа), 
2) Поседује довољан технички  капацитет, 
3) Поседује довољан кадровски капацитет   
4) Поседује стандарде: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 27001; ISO 50001 
5) Поседује општу полису осигурања од професионалне одговорности из 

понуђачеве делатности за штету према имовини  трећим лицима настала из 
осигураникове стручне грешке током обављања делатности 
 

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

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. Услов  из  члана  75.  став  1.  тачка  5)  ЗЈН,  дужан  је  да  испуни 
понуђач  из  групе  понуђача  којем  је  поверено  извршење  дела набавке  за  који  је  
неопходна  испуњеност  тог  услова . 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тачка 1) ЗЈН - Доказ:  
a. Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда;  
b. Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из 

одговарајућег регистра;  
c. Физичка лица: нема доказа, јер се иста не региструју 

 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тачка 2) ЗЈН - Доказ:  

a.  Правна  лица :  
i. Извод из казнене евиденције, односно уверење основног (и вишег суда 

уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела у надлежности редовног кривичног одељења вишег суда) на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично  дело  преваре;   

ii. Извод  из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог  криминала;   

iii. Извод  из  казнене  евиденције,  односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде,   кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала  (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  

b. Предузетници и физичка лица : Извод из  казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тачка 4) ЗЈН - Доказ:  

a. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе као и  

b. уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода. (понуђач је дужан да достави уверење не само 
од локалне самоуправе где има седиште, већ од свих локалних самоуправа где 
има имовину и где плаћа локалне јавне дажбине) 

Оба доказа достављају сва лица: правна лица, предузетници и физичка лица. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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Понуђач може да достави потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације (важи 

само за предузеће која према Закону о приватизацији имају право отписа дуга према надлежном 

пореском органу) 

  

Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

смислу чл. 76., понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Стручне референце: понуђач мора да потврди свој пословни капацитет и то тако што ће 

доставити попуњен и оверен Образац стручних рефренци ( Референтна листа и потврде за 

референце). Образац обухвата период  задње три године ( 2017,2018, и  2019 год.). Укупна  

минимална рефернтна вредност oд  9.800.000,00 без ПДВ-а  . У обзир долазе услуге пескарења 

и анти корозивне заштите на објектима сличним објекту из предметне јавне набавке (челичне 

конструкције, индустријске челичне инсталације, цевоводи и опрема у објектима са 

повећаним ризиком од пожара и експлозије)   

2) Довољна техничка опремљеност:  У  погледу техничке опремљености понуђач мора да 

поседује најмање: 

a. Две мобилне екипе које се састоје од два теретна  возила   носивости: 1,5-2 т за 

допрему машина, алата и опреме до градилишта  (не постоји пут до свих градилишта, 

приступ неким градилиштима обавља се преко њива) 

b. Два компресора минималног притиска 8 bar,  

c. Два резервоара за песак и два комплета опреме за пескарење 

d. Један инструмент за мерење дебљине сувог филма са вежећим уверењем о 

еталонирању 

e. Једна инструмент за мерење салинитета 

f. Један уређај за сакупљање и транспорт ситних честица до 10 mm помоћу ваздуха 

Услов се доказује попуњавањем и оверавањем Обрасца ИЗЈАВА О РАСПОЛАГАЊУ ТЕХНИЧКИМ И 

КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА.  

За возила и компресоре - копија полисе осигурања и очитана саобраћајна дозвола или копија 

одговарајућих Уговора (закуп, лизинг и сл.) 

За остале алате и опрему - копија пописне листе основних средстава на дан 31.12.2019.године или 

рачун о куповини (уколико је опрема купљена после 31.12.2020. године). Уколико  опрема и 

возила нису у власништву - уговор о закупу или лизингу из кога се може недвоcмислено утврдити 

поседовање захтеване опреме и  копија пописне листе основних средстава на дан 

31.12.2019.године или рачун о куповини (уколико је опрема купљена после 31.12.2019. године) 

Фотокопија захтеваног важећег уверења о еталонирању. 

3) Довољна кадровска оспособљеност  понуђач мора да има запослена односно на други начин 

радно ангажована лица у смислу Закона о раду: 

a. Најмање три са високом стручном спремом (ВСС) –  

i. Једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 или 411 

(доставити копију лиценце уз понуду) 

ii. Два дипломирана инжењера технологије,   

b. Најмање једно лице са важећим сертификатом NACE (доставити копију сертификата уз 

понуду) 

c. Најмање једно лице са важећим сертификатом FROSIO (доставити копију сертификата 

уз понуду)   
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d. Најмање пет метало фарбара са лекарским уверењем за рад на висини ( доставити 

фотокопије важећих лекарских уверења за рад на висини) 

4)  Стандарди: ISO 9001;ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 27001; ISO 50001 фотокопија важећих 

стандарда 

5) Доказ: фотокопија важеће полисе. 

Услов се доказује попуњавањем  Обрасца ИЗЈАВА О РАСПОЛАГАЊУ ТЕХНИЧКИМ И КАДРОВСКИМ 

КАПАЦИТЕТИМА . Наручилац задржава право да тражи на увид М2 образац или други документ 

(уговор о делу и сл.) на основу кога би се могло потврдити да понуђач има довољно кадровског 

капацитета.  

 
Уколико понуду подноси  група  понуђача  понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) 2) и 4) 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно,  

 
 Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  , понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) 2) и 4) ЗЈН 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду не оверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. 

 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за  привредне регистре (Регистар 

понуђача) не морају да доставе доказе из чл.  75. ст. 1. тачка 1) до 4). Регистрација понуђача се може 

проверити на интернет страници АПР-а  http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/  

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени 

у оквиру услова јавно доступни. 

 
Уколико  је  доказ  о  испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

 

http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 
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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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ЦЕНА 

 
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 за одређену партију имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. У 

случају истог понуђеног рока извршења услуге, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора за предметну партију, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 

датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 

које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти гарантни рок. Извлачење путем 

жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 

исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 

провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру 

ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  
 

1. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

5. OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН 

6. МОДЕЛ УГОВОРА 

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РАСПОЛАГАЊУ ТЕХНИЧКИМ И КАДРОВСКИМ 

КАПАЦИТЕТИМА 

8. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

9. СТАНДАРДИ  

10. ФОТОКОПИЈА ВАЖЕЋЕ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА  ОД  ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОДГОВОРНОСТИ 
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Образац 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. __________________ од ______________________ за јавну набавку АНТИКОРОЗИВНА 

ЗАШТИТА  ГАСОВОДНИХ  ОБЈЕКАТА, ЈН бр. У-18/2020-ЖШ 

 
 

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 

 

Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у поступку 
предметне набавке јавно доступни 

 

 
 

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 

 
 

 

 Понуђач 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ако се наступа са подизвођачем 

 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно доступни 

 

 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: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно доступни 

 

 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 предвиђени у  табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 

 
 
 

 

Датум Понуђач 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ако понуду подноси група понуђача 

 
1) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно доступни 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно доступни 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно доступни 

 

 
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 

предвиђени 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. 

Датум Понуђач 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ АНТИ КОРОЗИВНА ЗАШТИТА ГАСОВОДНИХ ОБЈЕКАТА 
 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања (услов: не краће од 45 дана и не 
дуже од 45 дана) 

 

 
Рок важења понуде (услов: не краће од 60 дана) 

 

Рок извршења услуге (услов: не дуже од 120 радних 
дана од потписивања уговора) (рачунају се радни дани 
са погодним временским приликама за извођење 
предметног посла, односно, у току којих су испуњени 
тражени услови у погледу температуре и влажности 
ваздуха, температуре подлоге итд.). 

 

 
Место извршења услуге према наведеним локацијама 

 П онуђач сагласан (заокружити) 
       Да                   Не 
 
 
 
 

  Гарантни рок (услов: Не краће од 60 месеци)  

 
 

 
 

Датум Понуђач 
 

 
 
 
 

 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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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Предмет јавне набавке 
Количин

а 
 

Јединична 
цена без 

ПДВ 

Јединична 
цена са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

Анти корозивна 
заштита на гасоводним 
објектима  
 

1993 m2     

УКУПНО   

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА ПОПУНЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

– у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,  

– у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,  

– у колони 5. уписати укупну цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које 

су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а 

– у  колони  6.  уписати  колико  износи  укупна  цена  са  ПДВ-ом  за   предмет јавне набавке и 

то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са наведеним 

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са 

ПДВ-ом. 

– У ред – Укупно – унети укупне вредности понуде са и без ПДВ        

 

    

                          Датум:                                                                            Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 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 обрасца није обавезно. 

 

 
 
 
 
                                 Датум:                                                                 Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ______________________________________________________, 

(Назив понуђача) 

даје: 

 
 
 
 

ИЗЈАВА 

 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  

набавке АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ГАСОВОДНИХ ОБЈЕКАТА,  бр. У-18/2020-ЖШ , поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
                           Датум:                                                                                      Потпис понуђача 

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

наручилац 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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OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

У вези члана 75. став 2. ЗЈН о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, следећу 

 

ИЗЈАВА 
 

 

Понуђач.......................................................................[навести  назив понуђача] у поступку јавне 

набавке АНТИ КОРОЗИВНА ЗАШТИТА ГАСОВОДНИХ  ОБЈЕКАТА,  бр. У-18/2020-ЖШ 

Je 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. 

 
 
 
 

Датум Понуђач 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Конкурсна документација ЈН бр. У-18/2020-ЖШ страна 26 oд 43 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О РАСПОЛАГАЊУ ТЕХНИЧКИМ И КАДРОВСКИМ  КАПАЦИТЕТИМА 
 

У вези са Јавном набавком број У-18/2020-ЖШ ,анти корозивна заштита гасоводних 

објеката изјављујемо, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу,  да 

располажемо  техничким  капацитетима за извршење послова из ове јавне набавке према 

спецификацијама приказаним у табели бр.1 

  Табела 1. Технички капацитет 

РБ Техничко средство 
Количина 

(ком)  Модел и ознака средстава 

1. 

Теретно возило носивости од 1,5-2т за 

допрему машина, алата и опреме до 

места извршења 

 

  

2. Компресор   

3. 
Резервоар за песак и комплет опреме 

за пескарење 
  

4. 
Инструмент за контролу дебљине сувог 

премаза  
  

5. Уређај за мерење салинитета   

6. 
Уређај за сакупљање и танспорт ситних 
честица 

  

 

Место                                                                                                                      Понуђач: 

Датум: ______________                                             ____________________ 
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  Табела 2. Кадровски капацитет 

У вези са Јавном набавком број У-18/2020-ЖШ ,антикорозивна  заштита гасоводних 

објеката изјављујемо, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу,  да 

располажемо кадровским капацитетима  за извршење послова из ове јавне набавке према 

спецификацијама приказаним у табели бр. 2 

Стручна 

спрема 

Број 

запослених 
Име и презиме, звање  

Дипломирани 

грађевински 

инжењер 

  

Дипломирани 

инжењер 

технологије 

 

 

 

 

Лице за 
важећим 
сертификатом 
NACE 

  

Лице са 
важећим 
сертификатом 
FROSIO 

  

Фарбари   

 

 

 

 

 

 

 

Место: _______________       Понуђач: 

Датум: ______________                                             ____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

       

       Навести списак ранијих наручилаца (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених 

наручилаца) извршених  услуга који су примерени предмету уговора за период од претходне три 

године ( 2017, 2018 и 2019. ) односно, доставити  референце за последње три године чија је укупна 

вредност  ДВА ПУТА  већа од процењене  вредности  без ПДВ  

 

Р. 

бр 

Референтни наручилац Уговор/ Рачун Вредност 

број и датум 

    

    

    

    

    

    

    

    

   Укупно 

 

      

    

  

Датум:                                                                                                 Потпис одговорне особе 

                                                                                                            ________________________ 
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ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Назив купца:__________________ 

Адреса: ______________________ 

Матични број:________________ 

Порески идентификациони број:_____________ 

Телефон:________________ 

       На основу члана 77. став 2. тачка 2 (2) Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» 

бр.124/12, 14/2015, 68/2015) купац издаје 

ПОТВРДУ 

да је понуђач 

_________________________________________________________________ 

                                       (назив и седиште понуђача) 

у претходне три године (2017, 2018, и  2019) купцу/наручиоцу извршио услугу анти 

корозивне заштите на  објектима који је предмет јавне набавке, што подразумева челичне 

конструкције, индустријске челичне инсталације, цевоводе и опрему у објектима са 

повећаним ризиком од пожара и експлозије. 

Укупна вредност у 2017. 

години 

Укупна вредност у 2018. 

години 

Укупна вредност у 2019. 

години  

   

УКУПНО:  

  

           Потврда се издаје на захтев понуђача 

___________________________________  ради учешћа у поступку јавне набавке за набавку 

услуге  анти корозивне заштите на гасоводним објектима , ЈН бр. У-18/2020-ЖШ код 

наручиоца и у друге сврхе се не може користити. 

          Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

 

Место: _________________                                                       Овлашћено лице купца 

Датум:________________                                       ___________________ 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О Јавној набавци 

АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ГАСОВОДНИХ ОБЈЕКАТА 

 
Закључен између: 

Наручиоца  „Транспортгас  Србија“д.о.о 
са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења бр.5  
ПИБ: 109127075 Матични број: 21129542 
кога заступа генерални директор Стеван Дукић  
(у даљем тексту: Наручилац) 

 
и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................ 

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Добављач), 

(заједнички назив: уговорне стране) 

Основ уговора: 
ЈН Број: У-18/2020-ЖШ 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр.   од............................... 
 

 

УВОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да: 

 је Наручилац, сходно члану 32. ЗЈН о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 

68/15) спровео поступак  јавне набавке за набавку АНТИ КОРОЗИВНА ЗАШТИТА  ГАСНИХ 

ОБЈЕКАТА 

 је позив за подношење понуда објављен дана __________године на Порталу јавних набавки 

РС и на интернет страници Наручиоца; 

 је Добављач доставио понуду број       од   .  ._____ године која је саставни део овог 

Уговора; 

 прихваћена понуда у потпуности одговара техничким и другим захтевима из конкурсне 

документације за јавну набавку бр. У-18/2020-ЖШ Анти корозивна заштита гасних објеката 

(даље у тексту: конкурсна документација) која је саставни део овог Уговора; 
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 је Наручилац после спроведеног поступка, својом Одлуком о додели уговора бр. __________ 

од _________ године изабрао Добављача за набавку услуга која су предмет овог Уговора. 

  да Добављач у Понуди поверава подизвођачу       део уговора  (          ) што 

износи   % вредности понуде; 

 да Добављач у потпуности одговара за извршење уговорене набавке Наручиоцу, без 

обзира на ангажовање подизвођача. 

 

ПРЕДМЕТ  

Члан 2. 

       Предмет овог Уговора је услуга  АНТИ КОРОЗИВНА ЗАШТИТА ГАСОВОДНИХ ОБЈЕКАТА,  а све у 

складу са конкурсном документацијом Наручиоца и прихваћеном Понудом Добављача.  

ЦЕНА 

Члан 3. 

Вредност набавке је ______________________________ динара без обрачунатог ПДВ – а, износ 

обрачунатог ПДВ – а је ________________ динара, тако да укупна уговорена вредност износи 

_____________________ динара. 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Уговара се  плаћање: 

 у року ___ дана од дана службеног пријема рачуна  на деловодник Наручиоца у Новом Саду;  

 на текући рачун Добављача бр.     __________________________, који се води код 

_____________________ банке у      ____________________. 

 

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА  

Члан 5. 

 Рок завршетка предмета набавке   је _____ радних дана од дана потписивања Уговора. Под 

појмом радни дан рачунају се дани са погодним временским приликама за извођење 

предметног посла, односно, у току којих су испуњени тражени услови у погледу температуре 

и влажности ваздуха, температуре подлоге итд. 

 Услуга  се сматра извршеном када је сачињен и обострано оверен Записник о 

квантитативном и квалитативном извршењу услуга који се прилаже уз рачун за плаћање и 

саставни је део документације истог.  

 Место извршења услуге  је према спецификацији приказаној у  конкурсној документацији  са 

наведеним  површинама  предвиђеним за АКЗ   

 Радна јединица Нови Сад       површина    680м² 

 Радна јединица Панчево        површина     600м² 

 Радна јединица Кикинда        површина    150м² 
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 Радна јединица Зрењанин    површина  375м² 

 Радна јединица Београд        површина  188м² 

 

 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 6. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

 

Добављач се обавезује да: 

 Изврши  услуге у свему под условима из конкурсне документације Наручиоца и прихваћене 

Понуде, који су основ за закључење уговора; 

 Сноси ризик случајне пропасти, нестанка и оштећења услуга до извршења примопредаје, 

 у потпуности испуни све обавезе ближе одређене и дефинисане у Одељку II  из конкурсне 

документације, 

 одреди представника са непосредну везу са наручиоцем, 

 на основу евентуалне рекламације Наручиоца о уоченим недостацима на предмету овог 

Уговора, исте о свом трошку отклони у предвиђеном року.  

 Преда наручиоцу бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем  за добро извршење 

посла у висини од 10%од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

 Преда наручиоцу бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за отклањање 

грешака у гарантном року у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Наручилац се обавезује да: 

 одреди представника за непосредну и сталну везу са Добављачем до испуњења уговорених 

обавеза; 

 прими услуге  које су предмет овог Уговора на месту испоруке из члана 5. Уговора; 

 изврши плаћање у складу са чланом 4. овог Уговора; 

 

ГАРАНТНИ РОК И РОК ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ  

Члан 7. 

Рок важења гаранције за извршену услугу је ________ месеци, а почиње да тече од дана када је 

обострано потписан и оверен Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге која је 

предмет овог уговора. 

У случају уочених недостатака на извршеној услузи, Добављач је дужан да се након пријема 

Записника о рекламацији одазове на позив Наручиоца у року од 24 часа и о свом трошку отклони све 

недостатке  у року који није дужи од 15 дана од дана пријема позива. 
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 8. 

Наручилац може раскинути Уговор и у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Добављача, 

ако је претходно оставио накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 

5 дана од дана пријема обавештења о одређивању накнадног рока. 

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Добављач обавестио 

да неће да испуни Уговор, односно, када је очигледно да Добављач неће моћи да испуни Уговор ни у 

накнадно одређеном року.  

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 9. 

        Сви евентуални неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега, разматраће се на 

пријатељски начин. У случају спора, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања. 

На све што уговорне стране нису регулисале овим Уговором, примењиваће се непосредно одредбе 

ЗЈН о облигационим односима. 

Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака од којих Наручиоцу припада 3(три), а Добављачу 

3(три) примерка. 

 

                   ДОБАВЉАЧ                                  НАРУЧИЛАЦ   

      

         ________________________                                _______________________ 

 

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

се слаже са моделом уговора. Уколико наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, у моделу 

уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно, сви понуђачи из групе понуђача. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 
ПОНУДУ 
  

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Техничка документација (каталози и сл.) могу се поднети 

и на енглеском језику (ако је тражена)  

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач подноси писану понуду 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: „ Т р а н с п о р т  г а с   С р б и ј а “ Д . О . О .  Н о в и  С а д ,  Б у л е в а р  

о с л о б о ђ е њ а  б р . 5   д р у г и   с п р а т  к а н ц е л а р и ј а  1 3 , са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку услуга – АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА  ОБЈЕКАТА, ЈН бр. У-18/2020-ЖШ - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 29.07.2020. до 11 

часова  Отварање понуда је истог  дана на адреси Наручиоца  Булевар ослобођења бр. 5 у 11часова 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:  

1) Доказе о испуњавању обавезних  услова за учешће у поступку јавне набавке  
2) Образац понуде  
3) Образац структуре цене 
4) Образац изјаве о независној понуди 
5) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
6) Модел уговора 
7) Образац Изјава О Располагању Техничким  и Кадровским капацитетима 
8) Образац референте листе 
9) Стандарди 
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3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА 
ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА 
БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ 
ПАРТИЈА 

 

Предметна набавке није обликована по партијама 

4. ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуда 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 конкурсном документацијом. 

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно 

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  „Транспортгас  Србија“д.о.о. Нови 

Сад, Булевар ослобођења бр.5,  са назнаком: 

„Измена  понуде  за  јавну  набавку  услуга – АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ГАСОВОДНИХ ОБЈЕКАТА, ЈН 

бр. У-18/2020-ЖШ - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Допуна  понуде  за  јавну  набавку  услуга – АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ГАСОВОДНИХ ОБЈЕКАТА, ЈН 

бр. У-18/2020-ЖШ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив  понуде  за  јавну  набавку  услуга – АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ГАСОВОДНИХ ОБЈЕКАТА, ЈН 

бр. У-18/2020-ЖШ - НЕ ОТВАРАТИ”.  или 

„Измена и допуна понуде  за јавну набавку услуга – АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ГАСОВОДНИХ 

ОБЈЕКАТА, ЈН бр. У-18/2020-ЖШ - 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 VI) , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (поглавље VI) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу 

понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу. 

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

са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о јавној набавци. 

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

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

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. 

Наручилац не дозвољава да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.  

 
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. ЗЈН и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду   и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 
Сваки члан групе понуђача је дужан 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. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу  начина,  рока и  услова  плаћања . 
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Рок плаћања је 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна (фактуре) на деловодник 

Наручиоца у Новом Саду.  Уз рачун мора бити приложен и Записник о квалитативном и 

квантитативном пријему услуге, потписан од стране представника добављача и наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на пословни рачун понуђача наведен на фактури.  
Плаћање се врши по испорученом броју билтена, уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Понуде које нису у складу са захтевима, биће одбијене као неприхватљиве. 

 

8.2. Захтеви  у  погледу  рекламације  
 

Гаранција за извршење  услуга не  може да траје краће од 60 месеци. Гарантни рок почиње да тече 

од датума када је писмено (Записник о примопредаји ) утврђено успешно  извршена примопредаја 

услуга. Испорука се сматра извршеном кад је обострано потписан Записник о примопредаји.   

Добављач је дужан да након пријема Записника о рекламацији од стране Наручиоца, одазове се на 

позив наручиоца у року од 24 часа и о свом трошку отклони све недостатке који се установе на 

извршеној услузи у року не дужем од 15 дана 

8.3.  Захтев у погледу рока ( извршења услуга ) 
 

Рок извршења  услуга не може бити дужи од  120 дана од потписивања уговора. 

Место извршења услуге је према спецификацији приказаној у табели Локације извођења услуга са наведеним 

површинама  за АКЗ   

8.4. Захтев  у  погледу  рока  важења  понуде  
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  не  може мењати понуду. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену су урачунати сви трошкови извршења предмета набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
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Након доношења Одлуке о додели уговора ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ је дужан да достави: 
 

1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу: 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора или у року од 7 дана од дана 
закључења уговора наручиоцу преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је 365 дана од дана потписивања уговора. 
Наручилац ће реализовати меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и условима из 
конкурсне документације. 
 

2. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року бланко сопствену 
меницу: 
 Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора или у року од 7 дана од дана 
закључења уговора наручиоцу преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је 1825 дана од дана потписивања уговора. 
 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ 
МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ 

 

Предметна конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове који нису могли 

да се објаве. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: “Транспортгас 

Србија“ Булевар ослобођења бр.5  Нови Сад, са назнаком за ЈН У-18/2020-ЖШ или путем 

електронске поште на e-mail zarko.scekic@transportgas-srbija.com  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. 

mailto:zarko.scekic@transportgas-srbija.com
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. У-18/2020-ЖШ  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

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

конкурсну документацију. 

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН. 

Наручилац врши комуникацију путем електронске поште односно е-меила . Сва обавештења након 

отварање понуда ће се тако слати и понуђачи су дужни да потврде пријем.   

 
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 ( у виду додатних технички документа или сл.) која ће 

му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити  рок од 5 дана 

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. 

 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  148.  -  167. ЗЈН. 
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Рокови: 

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права регулисани су чланом 149. ЗЈН 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива  за  подношење  

понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда ( у случају 

јавне набавке мале вредности рок је најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда), без 

обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. ЗЈН о јавним 

набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац  исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 3.  члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 дана у поступку јавне 

набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у 

складу са чл. 40 ЗJN. 

Начин подношења: 

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

комисији.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно,или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.  

Садржина захтева: 

Садржина захтева за заштиту права је регулисана чланом 151. ЗЈН 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2. Назив и адресу наручиоца; 

3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца; 

4. Повреде прописа којима се уређује поступка јавне набавке; 

5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6. Потврде о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 

7. Потпис подносиоца 

Износ таксе: 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу  у  износу  од  

120.000  динара  уколико  оспорава  одређену  радњу наручиоца  на  број  жиро  рачуна :  

840-30678845-06, позив  на  број   - Број или ознака јавне набавке,  сврха  уплате :  ЗЗП; назив 

наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтева за заштиту права, 

корисник : буџет Републике Србије.  

Упутство о потврди којом се потврђује да уплата таксе извршена: 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права  се налази на интернет адреси 

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:   

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

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

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

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као 

и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – 

Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос 

реализован.  

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

(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 социјално 

осигурање 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.  

  

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:  
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Примерак правилно попуњеног налога за уплату:  

  
  

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом 

како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или 

ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у 

овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  

18.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је на основу одлуке додељен 

уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. ЗЈН.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Ако је у случају из претходног става због методологије доделе пондера потребно утврдити 

првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и 

донети нову одлуку о додели уговора. 

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) ЗЈН. 
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19. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДА УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА  

Стављање печата приликом сачињавања понуде није обавезно. Понуда, односно делови понуде на 

којима не будe печата поред потписа неће бити одбијене у складу са  чланом 1. „Правилником о 

допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова“ Број 110-00-13/2019-01 од 04.06.2019. године 


