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ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 

       
Република Србија  

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ  

Председник општине 

01 бр. 404-23/2019-1 

15.03.2019. године  

ВЛАСОТИНЦЕ 

 

На основу члана 39. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 I 68/15),  и Одлуке о покретању  поступка  јавне  набавке  мале  вредности  наруџбеницом  

бр. 404-23/2019  од  14.03.2019.  године 

 

О П Ш Т И Н А    В Л А С О Т И Н Ц Е  

објављује  

 

П О З И В  

ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  

РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ- ИЗДАВАЊЕМ  

НАРУЏБЕНИЦЕ -бр. 1.3.1/19 

 

 Наручилац, ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ, Трг ослобођења 12, ПИБ: 101608258, Матични 

број: 07179588, на основу Одлуке о покретању  поступка  јавне  набавке    наруџбеницом  бр. 

404-23/2019  од  14.03.2019.  године, спроводи поступак јавне набавке за набавку  радова на 

одржавању инсталација јавне расвете, ради издавања наруџбенице. 

 Врста наручиоца: локална  самоуправа. 

 Радови  се изводе  на територији општине Власотинце. 

 Јавна набавка није обликована по партијама. 

 Оцењивање и рангирање понуда обавиће се према критеријуму најниже понуђених 

јединичних цена. 

 Позив за подношење понуда са Обрасцем понуде се може преузети са   сајта  Општине 

Власотинце: www.vlasotince.rs. 

 Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу: Општина Власотинце,  Трг  

ослобођења  12,  16210, Власотинце, у затвореној коверти,  на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора имати назнаку «Понуда 

за поступак јавне набавке радова на одржавању инсталација јавне расвете-наруџбеница- 

ЈН 1.3.1/19 – не отварати» На полеђини коверте мора бити наведен назив понуђача, адреса 

понуђача, број телефона и контакт особа. 

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног пријема, 

евиденциони број и датум. 

 Рок за подношење понуда је 5 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

сајту Општине Власотинце, односно до 25. 03. 2019. године до 12,00 часова. Све понуде које 

пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се благовременим. 

Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је 

означен у позиву за достављање понуда односно 25. 03. 2017. године са почетком у 

13.00  часова у  канцеларији  Реализатора јавне набавке у згради Скупштине општине  

Власотинце,  ул.  Трг  ослобођења  12.  

 Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Реализатор  

јавне  набавке   . Поступак отварања понуда је јаван и може присуствовати свако заинтересовано 

лице. 

 У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача са 

уредним писменим овлашћењима која су дужна да доставе односно предају Реализатору  јавне 

набавке непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда. 

 

http://www.vlasotince.rs/
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 Записник о отварању понуда, који води Реализатор јавне набавке Наручиоца, биће 

сачињен у присуству овлашћених лица понуђача као и осталих заинтересованих лица која буду 

присутна на јавном отварању понуда. 

 Копија записника биће уручена, по окончању поступка отварања понуда, свим 

присутним представницима понуђа, а осталим понуђачима чији овлашћени представници нису 

присуствовали јавном отварању понуда, предметни записник ће бити достављен у року од једног 

дана, од дана отварања понуда. 

 Стручну оцену понуда и састављање писменог извештаја о стручној оцени понуда, у 

року од 3 дана од последњег дана рока за подношење понуда, извршиће Реализатор  јавне  

набавке. 

 Доношење одлуке о издавању наруџбенице, у року од 3 дана од дана пријема Стручне 

оцене понуда. 

 Све додатне информације у вези са овим јавним позивом могу се добити сваког радног 

дана у времену од 09 – 14 часова на телефон бр. 063416371 а особа за контакт је Релизатор јавне 

набавке-Предраг Митковић. 

 

УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧЕ: 

 

1. Понуђач мора да испуњава све законом предвиђене обавезне услове из члана 75. Закона о 

јавним набавкама (Обавезни услови који се испуњава достављањем оверене Изјаве уз понуду); 

 

2. Понуђач мора да испуњава услове у погледу  техничког  и  кадровског  капацитета  (Додатни 

услови који се испуњава достављањем оверене Изјаве уз понуду) и то: 

 

2.1 Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење 

предметних  радова и то: 

- Специјално возило са хидрауличном   платформом  радне  висине минимум 10 метара-1 комад; 

- Доставно возило-1 комад. 

 

2.2 Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време 

извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 1 извршиоца - возача специјалног возила са хидрауличном платформом, обученог за 

рад на специјалном возилу са хидрауличном платформом  који задовољава захтеве из  важећих 

прописа  о  заштити на раду,,  

- најмање 1 извршиоца електро струке за рад  на хидрауличној платформи,  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и 

то: 450 или 850-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној 

јавној набавци. 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

 Одржавање јавне  расвете  се  врши на  целокупној територији општине Власотинце. 

Постоји укупно 94 мерних места на којима се налазе командни ормари  одакле се врши  паљење 

и гашење јавне расвете, која  се  састоји  од укупно 4286  светиљки  од  чега:  3880  лед  

светиљки,  281 Hg  светиљки, -  77 Na светиљки, 40 лед  рефлектора, 8 Hg  рефлектора.  

 Светиљке се налазе на разним врстама  стуба (бетонски, метални,дрвени) и одржавање се 

може радити  помоћу одговарајућих пењалица ,мердевина и дизалицом са платформом.Највећа 

висина стубова  је 12 м. Сви командни  ормани се  налазе  ван  трафостаница  тако да није 

потребна асистенција ЕДБ. 

 Предметна јавна  набавка  се  односи на одржавање  командних  ормана,  инсталација за  

напајање јавне  расвете  и  свих  светиљки  осим  3870  светиљки у  лед  технологији  чије  је  

одржавање  у  обавези  приватног  парнтера  из  закљученог  јавног  уговора  јавно-приватног  

партнерства. 

  Пријаву квара на сијалицама мреже врше грађани ,а наручилац затим даје налог  за 

излазак на терен  и поправку сијалица и кварова. 
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 За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 

Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом 

трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико 

Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на 

терет Извођача радова. 

 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња.  

 Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

 Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, 

у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у 

складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, 

количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу 

са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима. 

 Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести 

предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји 

радова. 

 Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 

односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од 

општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско 

занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ    

ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ    РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ - 

НАРУЏБЕНИЦОМ  

ЈН 1.3.1/19 

 

 
НАЗИВ  ПОНУЂАЧА   

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА   

УЛИЦА И БРОЈ    

МАТИЧНИ БРОЈ    

ПИБ   

ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ   

ОДГОВОРНА ОСОБА   

КОНТАКТ  ОСОБА (име и  презиме,  

конт. тел.) 
  

АДРЕСА  ЕЛЕКТОНСКЕ ПОШТЕ   

 

Укупно  без ПДВ-а  за све  јединичне 

цене  
 

 

Укупно  са ПДВ-ом за све јединичне 

цене 
 

 

Рок и начин плаћања 
Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених 

ситуација и окончане ситуације  
 

Рок важења понуде 
___ дана од дана отварања понуда  

 

 Напомена: у  понуђенe јединичне  цене морају бити урачунати сви трошкови (трошкови  

материјала, трошкови рада и сл.) 
 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

 

 Понуда важи ________ дана од дана отварања понуда (понуђач уписује број дана важења 

понуде – не може бити краћи од 10 дана  од дана отварања понуда). 

 

РОК ПЛАЋАЊА: 

 

 Рок плаћања износи највише 45 дана од дана извршења радова. 

 

УСЛОВИ ПОНУДЕ: 

 

- Понуду достављамо за све ставке у складу са спецификацијом и напоменом.  - 

Укупна понуђена цена за све ставке из спецификације и напомене, без пдв-а, су 

коначне, са свим урачунатим трошковима и евентуалним попустима. 

 Понуђач прихвата све захтеве Наручиоца дефинисане у овом позиву за подношење 

понуда. 

 

            Место и датум                                                                             Понуђач 

 

______________________________               м.п.                  ________________________ 
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OBRAZAC STRUKTURЕ  CENA 

 

 

R.

b O P I S 
Jed. 

mere Količina 

Jed. 

cena 

bez 

PDV 

Ukupna cena 

bez PDV 

1 
Isključenje svetiljki nelegalno priključenih na javnu rasvetu. 

Obračun po komadu kom 1.00     

2 Pronalaženje kvara na mreži  javne rasvete. Obračun po izlasku.  kom 1.00     

3 

Zamena Hg sijalica led sijalicom od  15-30 W, sijalično grlo 

Е27. Cenom obuhvatiti demontažu sijalice i prigušnice, nabavku 

i montažu nove led sijalice sledećih karakteristika:                                                               

- napon -   230-240V,                                                                                                                                                         

- temperatura boje  4000 К,                                                                  

- svetlosni fluks  15000 radnih sati minimum 70%,                                   

- prosečan radni vek 15000  sati,                                                           

- nominalni svetlosni Fluks ( ˃=2500lm) 125lm/W,                                    

- vreme propaljivanja maksimum  0,5 sekunde,                                         

- reprodukcija boja  Ra ˃=80,                                                                 

- ugao  rasipanja  minimum 150 stepeni,     

- garantni rok-min 24 meseci.                                                                                                    

- marka -Philips  ili evivalenta. 

Dostaviti izvod  iz kataloga, ateste i certifikate proizvođača led 

sijalice. Obračun po komadu. kom 1.00     

3 

Zamena Hg reflektora novim  led reflektorom od  20 - 30 W. 

Cenom obuhvatiti demontažu reflektora, nabavku i montažu 

novog  led reflektora sledećih karakteristika:                                                               

- napon -   230-240V,                                                                                                                                                      

- temperatura boje  4000 К,                                                                  

- trajnost LED izvora je 50.000 sati , nakon kojih će fluks kod 

maksimalno 10% svetiljki opasti na manje od 70% od 

inicijalnog,                                  

- prosečan radni vek 50000  sati,                                                           

- min. nominalni svetlosni Fluks  105lm/W,                                                                    

- reprodukcija boja  Ra ˃=80,                                                                 

- ugao  rasipanja  minimum 100 stepeni,                                          

-temperaturni opseg rada reflektora je od -25° do +40° celzijusa,        

- stepen mehaničke zaštite  IP65,                                                  - 

otpornost na udar  IK 07,  

- garancija-min  36 meseci.                                                                                                                       

-svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o 

sigurnom i pravilnom radu, da ima CE znak,                                                                 

- marka -Philips  ili evivalenta,                                                            

Dostaviti izvod  iz kataloga, ateste i certifikate proizvođača led 

sijalice. Obračun po komadu. kom 1.00     

4 Zamena raditne ploče sa  osiguračem  u kandalaberu. Cenom 

obuhvatiti nabavku i ugradnju. Obračun po komadu. kom 1.00     

5 Zamena oštećene  instalacije javne rasvete. Cenom obuhvatiti 

nabavku i montažu  SKS kabla 2х16. Obračun po m1 m1 1.00     

6 
Zamena oštećene  stezaljke za noseće prihvatawe SKS kabla 

2x16. Cenom obuhvatiti nabavku i montažu stezaljke za noseće 

prihvatanje  SKS kabla 2х16. Obračun po kom.  kom 1.00     

7 
Zamena čelične obujnice za betonski stup. Cenom obuhvatiti 

nbavku i montažu čelične obujnice za betonski stub. Obračun po 

komadu.  kom 1.00     
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8 

Zamena neispravnog brojila za  merenje  efektivne potrošnje 

električne  energije. Cenom  obuhvaiti  demontažu neispravnog 

brojila, nabavku i montažu  digitalnog faznog dvotarifnog  

brojila za merenje efektivne potrošnje sa uklopnim satom, 

dvosmerna komunikacija, АМI/MDM  protokol 5(>40A), 230V, 

50Hz. Obračun po komadu. kom 1.00     

9 Zamena automatskih osigurača. Cenom obuhvatiti  demontažu 

postojećih,  nabavku i  ugradnju novih. Obračun po komadu. .         

  Automatski osigurač BM18, C karakteristike( hager ili drugi 

istih ili boljih karakteristika)                                                                                                    kom 1.00     

  Automatski osigurač BM/ 25A, C karakteristike( hager ili drugi 

istih ili boljih karakteristika)  kom 1.00     

  Automatski osigurač BM/ 40A, C karakteristike( hager ili drugi 

istih ili boljih karakteristika)                                                                                                    kom 1.00     

  Automatski osigurač BM/ 63A, C karakteristike( hager ili drugi 

istih ili boljih karakteristika) kom 1.00     

10 Zamena kontaktora. Cenom obuhvatiti  demontažu postojećeg, 

nabavku i ugradnju novog kontaktora. Obračun po komadu         

  Kontaktor LSD0 - 25A, 230V malih gabarita (hager ili drugi 

istih ili boljih karakteristika ) kom 1.00     

  Kontaktor LSD0 - 40A, 230V malih gabarita (hager ili drugi 

istih ili boljih karakteristika) kom 1.00     

  Kontaktor LSD0 - 63A, 230V malih gabarita (hager ili drugi 

istih ili boljih karakteristika) kom 1.00     

11 Korekcija grana drveća koje ugrožavaju vazdušnu mrežu javne 

rasvete. Obračun po radnom satu.  р сат 1.00     

12 Nabavka i montaža niskonaponskog  odstojnika 500W  na  delu 

instalacija gde dolazi do čestih spojeva.  kom 1.00     

13 

Rad specijalnog vozila  sa  hidrauličnom platformom.  Obračun 

po radnom satu          

na  daljini  do  5 km. р сат 1.00     

na daljini preko 5 km. р сат 1.00     

    UKUPNO BEZ PDV   

  

 PDV   

  

UKUPNO SA PDV   

 

 

            Место и датум                                                                             Понуђач 

 

______________________________               м.п.                  ________________________ 
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ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНЕ 

РАСВЕТЕ -НАРУЏБЕНИЦА БР. 1.3.1/19 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Назив понуђача 

 

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

следећу    

  

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке мале  радова –наруџбеница, бр. 1.3.1/19, испуњава све услове из чл. 75., и 

то: 

 

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 

75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

 

Место:_____________                                                                Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 

понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН.  
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ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВЕ О  ПОШТОВАЊУ  ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА 

ОДРЖАВАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ -НАРУЏБЕНИЦА БР. 1.3.1/19 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Назив понуђача 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/ 2015 и  68/2015.), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

                    Да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                          М.П.                               

                                                                                          ______________________________ 
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ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ -НАРУЏБЕНИЦА БР. 

1.3.1/19 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Назив понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

      У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/ 2015 и  68/2015.), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, број 86/15),  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

 

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

У _____________________                                                   Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                          М.П.              ______________________________ 
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Република Србија  

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ  

Председник општине 

01 бр. ____/2019-3 

__.__. 2019. године  

ВЛАСОТИНЦЕ  

 

 

На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012) и 

спроведеног  поступка јавне набавке, Наручилац – ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ,  Трг  

ослобођења  бр. 12, Власотинце    издаје  

 

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц У    БР. ___/2019 

 

 1. За  набавку  радова на одржавању  инсталација  јавне расвете на територији  општине 

Власотинце у  2019 години. 

 

 2. На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке  издавањем наруџбенице, број 

404-23/2019, од 14.03.2014. године, позива за подношење понуда јавно објављеног на сајту 

општине Власотинце –www.vlasotince.rs дана 19.03.2019. године,  одговорно лице Наручиоца 

донело је одлуку о издавању  наруџбенице број __/2019. 

 

 3. Наруџбеница се издаје понуђачу: ________________________, ____________________ 

бр. __. _______________,  ПИБ: _________, Матични број: ________, Текући рачун: 

_______________, Број понуде _______, од __.__.2019. године. 

 

 4. Укупна цена радова  из тачке 1. ове  наруџбенице, износи  500.000,00  динара  без  

обрачунатог ПДВ 

 Вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених  количина  и 

јединачних цена из усвојене понуде Извођача.  

 Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

 5. Рок плаћања је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза 

у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12, 68/15 и 113/17).  

 Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна, који 

испоставља Извођач радова  на основу потписа од стране овлашћенoг представника Извођача  и 

овлашћенoг представника Наручиоца који су својим потписом потврдили да су радови изведени. 

 Рачун са приложеним радним налогом ће бити достављен Наручиоцу у року који не 

може бити дужи од 5 дана од дана издавања. Рачун мора да садржи поред обавезних елемената 

прописаних Законом и назив јавне набавке, број јавне набавке и број наруџбенице. 

 

 6. Извођач  се обавезује да наручене радове изврши  у складу са договором са 

Наручиоцем за сваки налог посебно, а најкасније у року од 2 календарска дана од дана издавања 

Налога.  

 Датум почетка извођења радова, стручни надзор уписује у грађевински дневник. Под 

роком извођења радова  сматра се дан спремности за примопредају изведених радова, а што 

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  

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

 

 7. Извођач  се обавезује да наручене радове изведе  у складу са налогом Наручиоца, и 

својом понудом уз поштовање стандарда и прописа који важе за ову врсту посла. Уколико 

Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара техничким прописима, он га одбија и 

забрањује његову употребу.  
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  У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред 

тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.  

 Извођач  се обавезује да приликом закључења уговора достави Наручиоцу:  

- потврду да су ангажовани радници оспособљени за рад под напоном до 400 V;  

- потврду да ангажовани радници поседују и обавезно ће употребити одговарајући алат и 

опрему за рад под напоном;  

- потврду да су ангажовани радници оспособљени за рад на висини и  

- потврду да су ангажовани радници оспособљени за послове монтера 

електроенергетских мрежа  

- личну писану изјаву радника о задужености и оспособљености за руковање личним и 

колективним средствима заштите;  

- потврду о оспособљености за руковање хидрауличном корпом;  

- фотокопију потписаног и овереног листа евиденције о запосленима оспособљеним за 

безбедан и здрав рад. 

 

 8. Наручилац се обавезује да обезбеди:  

 - све потребне услове за несметано извођење радова;  

- да именује надзорног органа и о томе обавести извођача. 

 

 9. Гарантни рок за изведене радове  износи 24 месеци, рачунајући од дана извођења 

радова, а за уграђени материјал према гаранцији произвођача.  

 Извођач се обавезује да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке, који су 

настали због тога што се извршилац није придржавао својих обавеза у погледу квалитета 

извршених услуга. 

 

 10. Уколико Извођач не изведе радове  који су предмет ове наруџбенице  у предвиђеном 

року, дужан је да плати Наручиоцу  казну у висини 0,5% од укупне  вредности  радова за сваки 

дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно 

предвиђених  радова.  

 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача , 

умањењем рачуна.  

 Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео 

штету која је већа од износа предвиђене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред 

предвиђене  казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете 

Наручилац мора да докаже. 

 

 11. Извођач се обавезује да писмено обавести Наручиоца о дану завршетку сваког налога 

посебно.  

 Наручилац се обавезује да у року од 3дана од дана обавештења, Надзорни орган изврши 

преглед и пријем изведених радова. Стручни надзор одређује Извођачу рокове за отклањање 

уочених недостатака. По отклањању тих недостатака, извршиће се примопредаја и верификација 

изведених радова. 

 

 12. Извођач се обавезује да у тренутку пријема ове  наруџбенице, преда Наручиоцу 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то сопствену бланко 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, са роком важности који је 

30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. Меница 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму као и копија захтева за регистрацију 

меница овереног од стране пословне банке понуђача.  

 Наручилац ће уновчити меницу дату као средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла у случају да Извођач не буде извршавао своје  обавезе у роковима и на начин 

предвиђен наруџбеницом. 
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 13. Наручилац има право да једнострано откаже наруџбеницу у свако доба без отказног 

рока, ако Извођач не извршава обавезе на предвиђени начин и у предвиђеним роковима, о чему 

писмено обавештава Извођача. 

 

 14. Сва спорна питања која настану у вези са извршењем наруџбенице,  Наручилац и 

Извођач  решаваће споразумно.  

 У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је 

Привредни суд у Лесковцу. 

 

 15. Ова наруџбеница  сачињена је у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу 

оригинала, од којих су 4 (четири) примерка за Наручиоца, а 2 (два) за Извођача. 

                                                                   

                                                                               

 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

 

                                                                                          Зоран  Тодоровић 

 

 

 

 

 

 

 


