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Број: 4565 
Датум:16.10.2013. год.                                                                             QF-E-008 

 

 

ПД ЈУГОИСТОК НИШ 

Огранак Прокупље 

Милоша Обилића 36 

18400 Прокупље 

027/321 835 

www.jugoistok.com 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА - Набавка добра за израду кабловског вода са радовима:  

Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ 
"Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу 

Ознака из Општег речника набавки: 

 31000000  Електричне машине, апарати, опрема и потрошни 
материјал,расвета и 45000000 Грађевински радови 

 

 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ПКЈН 14/13 
 
 
 

Рок за достављање понуда: 15.11.2013 године до 12 часова 

Термин отварања понуда:15.11.2013 године  у 12*15  часова у управној згради 

Огранка Прокупље, Милоша Обилића 36 у Прокупљу, у сали за састанке на другом 

спрату. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу управе за јавне набавке и на 
сајту www.jugoistok.com 16.10.2013 године. 

 
 

 

Октобар,  2013. године 
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� Образац обавезно налепити на предњој страни коверте! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ : 
 

               ПД Југоисток Ниш, 
               Огранак Прокупље 
 

Адреса: Милоша Обилића 36,  
               18400 Прокупље 
 
 

 

ПОНУДА 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 14/13 
у отвореном поступку јавне набавке: 

Добра за израду кабловског вода са радовима 
Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до  

ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу  
 

НЕ ОТВАРАТИ!!! 
 

Датум и сат подношења 
(попуњава писарница) 

Редни број подношења 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.  
124/2012, 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. 29/2013),  Одлуке  о  покретању 
поступка  јавне  набавке  број ПКЈН 14/13, бр. 4565/4 од 07.10.2013. године,  и   
Решења   о   образовању   комисије   за   јавну набавку ПКЈН 14/13  бр. 4565/5 од 
07.10.2013. године, припремљена је:  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку - набавка добра за израду кабловског вода 
са радовима : Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до 

ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу – Ознака из Општег речника 
набавки: 31000000  Електричне машине, апарати, опрема и потрошни 

материјал,расвета и 45000000 Грађевински радови 
 

Садржај конкурсне документације: 

 
1. Општи подаци о јавној набавци  ......................................................................... ̀ 4 
2. Подаци о предмету јавне набавке  ...................................................................... 5 
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду  ..................................................... 6 
4. Образац за оцену испуњености услова из члана 75.ЗЈН и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова  ....................................................................... 16 
5. Подаци о понуђачу  ............................................................................................. 20 
6. Изјава понуђача  о независној понуди  .............................................................. 21 
7. Изјава о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 22 
8. Образац понуде  .................................................................................................. 23 
9. Техничке карактеристике (спецификација) ....................................................... 29 
10. Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су подвучена 

линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и оверити и 
свака страница модела уговора  ........................................................................ 33 

11. Образац структуре цене са упутством како да се попуни  ............................... 37 
12. Изјава да ће понуђач доставити соло меницу за добро извршење посла  ..... 38 
13. Изјава да ће понуђач доставити соло меницу за озбиљност понуде  ............. 39 
14. Изјава да ће понуђач доставити соло меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року  ................................................................................................... 40 
15. Изјава испоручиоца о примени система заштите животне средине  .............. 41 
16. Изјава о поверљивости  ...................................................................................... 42 
17. Изјава понуђача који заједнички подносе понуду  ............................................ 43 
18. Образац трошкова припреме понуде  ................................................................ 44 
19. Изјава понуђача о примени мера безбедности и здравља на раду  ............... 45 
20. Референц листа за 2010. годину  ...................................................................... 46 
21. Референц листа за 2011. годину  ...................................................................... 47 
22. Референц листа за 2012. годину  ...................................................................... 48 
23. Модел потврде за 2010. годину  ......................................................................... 49 
24. Модел потврде за 2011. годину  ......................................................................... 50 
25. Модел потврде за 2012. годину  ......................................................................... 51 
26. Изјава о техничким капацитетима  ..................................................................... 52 
27. Изјава о кадровским капацитетима  ................................................................... 53 
28. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу  

обавезују на извршење јавне набавке ............................................................... 54 
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Прилог 1. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1. Подаци о наручиоцу:  

 
Наручилац: ПД Југоисток Ниш, Огранак Прокупље 
Адреса: Милоша Обилића 36, 18400 Прокупље 
Интернет страница: www.jugoistok.com 
 

2. Врста поступка јавне набавке:  
 
Предметна  јавна  набавка  се  спроводи у  отвореном  поступку,  у  складу  са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 

3. Предмет јавне набавке  
 

Предмет   јавне   набавке   бр. ПКЈН 14/13 је набавка добра за израду кабловског 
вода са радовима  - Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до 
ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу – Ознака из Општег речника 
набавки: 31000000  Електричне машине, апарати, опрема и потрошни 
материјал,расвета и 45000000 Грађевински радови 

 

Циљ поступка  
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 

4. Контакт (лице или служба) 
 
Лице (или служба) за контакт: Драган Јанчић, дипл.ел.инж. Председник комисије 
предметне јавне набавке 
Е - mail адреса: dragan.jancic@jugoistok.com  Тел: 027/324-073, Факс: 027/324-525 
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ПРИЛОГ 2. 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

1. Предмет јавне набавке:  

Предмет   јавне   набавке   бр. ПКЈН 14/13 је набавка добра за израду кабловског 
вода са радовима  - Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до 
ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу – Ознака из Општег речника 
набавки: 31000000  Електричне машине, апарати, опрема и потрошни 
материјал,расвета и 45000000 Грађевински радови 

 

2. Партије:  
 
Напомена:  
 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.   
 

3. Врста оквирног споразума  
 
Напомена:  
 
Наручилац   не спроводи   поступак   јавне   набавке   ради   закључења 
оквирног споразума.  
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ПРИЛОГ 3. 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

На основу чл.61. ст.4. тач:1) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) 
и на основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13),  доноси се: УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 
 Овим Упутством прописује се понуђачима начин сачињавања прихватљиве 
понуде (у даљем тексту: Упутство). 
 У прилогу понуде, доставити све захтеване обрасце и документа из овог 
Упутства, као и сва захтевана документа из Упутства како се доказује испуњеност 
услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  
 
 Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације 

 
 

3.1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном документацијом и 
позивом за подношење понуда Наручиоца. 

Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком у затвореној и 
запечаћеном коверти или кутији на адресу: ПД Југоисток Ниш, Огранак Прокупље, 
Милоша Обилића 36, 18400 Прокупље, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 14/13 у отвореном поступку јавне набавке: Добра за израду 
кабловског вода са радовима - Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ 
"Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу  

. 
На полеђини коверте мора бити назначен назив и адреса понуђача, телефон и 
факс понуђача и име лица за контакт именованог од стране понуђача. 
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања на Порталу јавних 
набавки, до 12.00 часова.  
Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан, сматраће се 
благовременом понуда примљена од стране Наручиоца првог наредног радног 
дана до 12.00 часова.   
Неблаговремене и незапечаћене понуде неће се разматрати. Понуде које нису у 
складу са конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивим. 
Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока примљене 
од стране Наручиоца, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене 
понуде ће неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 

 
3.2. Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности, 

за све елементе који се траже у конкурсној документацији. 
Документација које се прилаже уз понуду мора бити сачињена на српском језику. 
Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на 
српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача, у супротном понуда 
ће бити одбијена као неприхватљива. 
Наручилац ће водити поступак на српском језику. 
Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце 
попуне према приложеним упутствима. 
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Понуде се достављају према или на оригиналним обрасцима конкурсне 
документације. 
 

3.3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
Понуда се сматра прихватљивом ако су испуњени сви услови прописани Законом 
и конкурсном документацијом. 
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:                                                       

-   Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке који су наведени 
у прилогу 4. 
Тражени докази које издају званичне институције могу се достављати у 
оригиналу, овереној копији од стране судског или општинског органа и у 
неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора, захтевати 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 има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
докуметни којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. Ова документација мора бити преведена на 
српски језик и оверена од стране овлашћеног судског тумача. 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата 
по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог 
Закона, понуђач може, уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под 
пуном кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу (прилог 5.). 
- Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (прилог 8.). 
- Попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (прилог 11). 
- Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (прилог 

18). 
- Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце-моделе референц листа 

понуђача за 2010, 2011 и 2012.годину (прилози 20,21,22) ; 
- Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце-потврде купаца за 2010, 2011 и 

2012.годину (прилози 23,24,25) 
Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве понуђача: 

- изјава понуђача о независној понуди (прилог 6.); 
- изјава о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 

(прилог 7); 
- изјава да ће понућач доставити соло меницу за добро извршење посла (прилог 

12); 
- изјава да ће понуђач доставити соло меницу за озбиљност понуде (прилог 13); 
- изјава да ће понуђач доставити соло меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року (прилог 14); 
- изјава о поверљивости (прилог 16) - изјава се доставља само уколико у понуди 

има поверљивих података; 
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-    изјава понуђача који заједнички подносе понуду – ова изјава се доставља само у 
случају заједничке понуде  (прилог 17); 

- изјава понуђача о примени мера безбедности и здравља на раду (прилог 19); 
- изјава понуђача о техничким капацитетима (прилог 26) 
- изјава понуђача о кадровским капацитетима (прилог 27) 
- Модел уговора понуђач мора попунити, потписати и оверити печатом, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора.                                                                                       
- Уз модел уговора, понуђач треба да достави писмену изјаву о примени Система 

заштите животне средине, односно да је упознат са системом управљања 
заштитом животне средине који се примењује код Наручиоца и да је сагласан да 
се код конкретне набавке придржава: законских и осталих захтева који се односе 
на аспекте животне средине, процедура и упутстава ЕМС – а у вези управљања 
опасним материјама, управљања отпадом, контроле операција и спремности за 
реаговање у ванредним ситуацијама. 
Модел изјаве о примени Система заштите животне средине мора да буде 
попуњен, потписан и оверен печатом. 
Понуђач се може упознати са Системом управљања заштитом животне средине 
код Наручиоца у Служби за квалитет Управе Друштва.  

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

- Понуђач у поступку јавне набавке може учествовати за једну или више партија, 
уколико је јавна набавка обликована у више партија. 

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 
понуда. 
У случају заједничке понуде од стране групе понуђача, иста као саставни део 
мора да садржи споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 
о:  

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

-     понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
-     понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
-     понуђачу који ће издати рачун, 
-     рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
-     обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Уколико понуђач не достави напред наведени споразум, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Једно правно лице може дати само једну понуду као самостални понуђач или као 
понуђач из групе понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити доказе о испуњености 
обавезних услова за учешће из прилога 4. редни бројеви 1., 2., 3. и 4., (страна 
16,17,18 конкурсне документације), а додатне услова за учешће из прилога 4. 
редни бројеви 1. 2. и 3. (страна 18,19 конкурсне документације) испуњавају 
заједно. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођчу, а који не може бити већи од 50%, део 
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предмета набавке који ће извршити преко подизвођача као и правила поступања 
Наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу. 
Уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити 
наведен у уговору. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење 
уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за 
подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће из 
прилога 4. редни бројеви 1., 2., 3. и 4., страна 16,17,18 конкурсне документације.    
               

3.4. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

-   Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да  гарантује да је ималац права интелекуалне 
својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији, страна 45 
 конкурсне документације.  
- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
  

3.5. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 

3.6. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.  

      Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме 
понуде који је саставни део конкурсне документације, прилог 18. страна 44 
конкурсне документације. У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити 
приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средства 
обезбеђења. Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на 
страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади поменуте 
трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
3.7.  Цена је фиксна и не може се мењати. 
 
3.8. Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.  

Понуђач треба да попуни образац понуде са ценама у динарима. 
У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. Наручилац ће, уз сагласност понуђача, извршити исправке 
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву 
понуду обити као неприхватљиву. 
  

3.9. Цене исказати без пореза на додату вредност. У случају да у додатој понуди 
није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, 
сматраће се сагласно Закону о јавним набавкама да је иста без пореза на додату 
вредност. 
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3.10. Уколико понуђач нуди добра различитих произвођача, дужан је да у понуди 
искаже учешће понуђених добара по произвођачу у укупној количини 
(процентуално или по јединици мере).  

      У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
3.11. ВАЖЕЊЕ, ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

Обавезно навести у понуди рок важења понуде који не може да буде краћи од 30 
дана од дана отварања понуда. Уколико буде краћи рок важења понуде, 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може затражити од 
понуђача продужење рока важења понуде. Захтеви и одговори у вези са тим 
састављаће се у писаној форми. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду.  
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.                                                           

Измена, допуна или опозив понуде морају бити достављене лично или 
препорученом пошиљком у затвореној и запечаћеној коверти или кутији на адресу: 
ПД Југоисток Ниш, Огранак Прокупље, Милоша Обилића 36, 18400 Прокупље, са 
назнаком НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 14/13 у отвореном 
поступку јавне набавке: Добра за израду кабловског вода са радовима - Изградња 
кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу 
Појате у Прокупљу  

На полеђини коверте мора бити назначен назив и адреса понуђача, телефон и 
факс понуђача и име лица  за контакт именованог од стране понуђача.    
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати 
понуду. 
 

3.12. ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ ДОБАРА 
Понуђач гарантује за квалитет и функционалност испоручених добара према 
гаранцији произвођача добара, а које ће дефинисати у понуди.                        
Понуда која не испуњава техничке захтеве Наручиоца који су дати у прилогу 8 
страна 25 и у прилогу 9 страна 29 конкурсне документације биће одбијена као 
неодговарајућа. 

 
3.13. ПОРЕКЛО ДОБАРА 
1)   Понуђач је у обавези да наведе порекло добара у обрасцу за понуду. Понуђач 

који нуди добра домаћег порекла дужан је да уз понуду достави доказ о домаћем 
пореклу добара, који издаје Привредна  Комора Србије према Правилнику о 
начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла 
(„Службени гласник РС“ број 33/2013) 

2)  У фази стручне оцене понуда, пре рангирања, Наручилац ће позвати све остале 
понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве, а нису доставили Уверење о 
домаћем пореклу добара, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да 
доставе доказ. 

3) Добра домаћег порекла која не буду имала доказ о домаћем пореклу добара 
третираће се као страна. 

4) Понуђач из државе потписнице ЦЕФТА споразума дужан је да уз понуду достави 
потврду надлежног државног органа земље потписнице споразума, којом доказује 
да су добра и услуге домаћег порекла. 

5) Уколико понуђач не достави потврду надлежног државног органа третираће се 
као страни. 
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6) Предност дата чланом 86. став 4. Закона о јавним набавкама у поступцима јавних 
набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о 
стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава 
чланица са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се 
сходно одредбама тог Споразума. 
 

3.14. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Понуђач уноси податке о начину и условима плаћања у образац понуде прилог 8 
конкурсне документације. 

a) Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције од стране 
Наручиоца и подразумева плаћање по привременим и окончаној ситуацији у року 
не краћем од 15, а не дужим од 45 календарских дана, о чему ће се сачинити 
Записник који потписују по једно овлашћено лице Наручиоца и Извођача. 
Плаћање се врши у динарској вредности. 

б) Понуде са роком плаћања краћим од 15 а дужим од 45 дана по привременим и 
окончаној ситуацији, као и понуде са авансним плаћањем биће одбијене као 
неприхватљиве. 

в)     Банкарска гаранција за добро извршење посла (прилог 12.) 
 

Понуђач се обавезује да, приликом закључења уговора, Наручиоцу преда бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену и потписану, као и 
овлашћење купцу за попуњавање исте и њено подношење надлежној банци у 
циљу њене реализације, а као средство обезбеђења за добро извршење посла, а 
која ће се продавцу вратити по потписивању  Записника о примопредаји и 
уградњи предметних добара – без примедби, из чл.11. ст.1. овог Уговора.  
 
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о јавној 
набавци, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство обезбеђења 
од стране понуђача.  
 Трошкови издавања банкарске гаранције падају на терет понуђача. 
        
 

г)    Банкарска гаранција за озбиљност понуде (прилог 13.)  
 
 
Приликом закључења овог уговора, поред меницe из претходнoг става, продавац 
се обавезује да купцу преда бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, 
прописно оверену и потписану, као и овлашћење купцу за попуњавање исте и 
њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, као средство 
финансијског обезбеђења уговора за озбиљност понуде, а која ће се продавцу 
вратити по потписивању Записника о примопредаји и уградњи предметних 
добара – без примедби, из чл.13ст.1. овог Уговора. 
 
Трошкови издавања банкарске гаранције падају на терет понуђача. 

д)  Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року (прилог 
14) 
 

Приликом закључења овог уговора, поред горе наведених меница из овог 
члана, продавац предаје купцу и бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, 
прописно потписану и оверену, као и овлашћење купцу за попуњавање исте 
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менице и њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, за 
отклањање грешака у гарантном року, а која ће се продавцу вратити по истеку 
рока од 30 дана од дана истека гарантног рока.  

 
Трошкови издавања банкарске гаранције падају на терет понуђача. 
 
 

3.15. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
Рокови се морају строго поштовати. Рок је битан елемент уговора, чије 
прекорачење доводи до раскида уговора по самом Закону. Рок испоруке и 
уградње добара је 90 дана од дана потписивања уговора. 
Понуда са роком испоруке и уградње дужим од 90 дана биће одбијена као 
неприхватљива. 
Испоручилац је дужан да обавести Наручиоца писаним путем о датуму испоруке 
добара најмање 1 дан пре испоруке добара. 
Обавеза Испоручиоца је да обавести Наручиоца минимално 4 радна дана пре 
квалитативног испитивања када ће оно бити извршено.      
Испоручилац се обавезује да пре испоруке изврши квалитативно испитивање добара у 
присуству Наручиоца, о чему ће се сачинити записник. Трошкови квалитативног 
испитивања иду на терет Испоручиоца. 
Испоручилац је дужан да обавести наручиоца писаним путем о датуму испоруке добара 
најмање 1 дан пре испоруке добара. 
 
Сваки рок који је описно понуђен (одмах, промпт и сл.) биће вреднован као рок од 
8 (осам) дана од дана пријема писменог захтева за испоруку од стране 
Наручиоца. Под даном се подразумева календарски дан. 
Место испоруке и уградње добара је, ПД Југоисток Ниш, Огранак Прокупље, 
насеље Појате у Прокупљу, где ће се извршити квантитативни пријем добара и 
сачинити записник о квантитатвном пријему добара. 
 

3.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети избором најповољније понуде 
примењујући критеријум најниже понуђене цене уз преференцијални третман 
домаће привреде у корист домаћег понуђача. Избор између достављених понуда 
применом критеријума најнижа понуђена цена вршиће се рангирањем понуда на 
основу укупног износа понуде из обрасца понуде уз преференцијални третман 
домаће привреде. 
Понуда са најнижим укупним износом понуде ће бити прворангирана. 
Након коначне оцене, у случају понуда са истим укупним износом понуде, 
приоритет има понуда понуђача са најдужим понуђеним роком плаћања.            
Преференцијални третман домаће привреде: 
у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и 
понуде понуђача који нуде добра страног порекла, Наручилац мора изабрати 
понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла, под условом да његова 
понуђена цена није већа од 20% у односу на најниже понуђену цену понуђача који 
нуди добра страног порекла. 
Према члану 35. ЦЕФТА 2006 споразума, почев од 01.05.2010. године, робе, 
услуге и понуђачи из свих земаља потписница ЦЕФТА споразума третирају се 
једнако као и домаћи понуђачи и робе и услуге домаћег порекла. Предност дата 
домаћим понуђачима. односно понудама понуђача који нуде добра и услуге 
домаћег порекла у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из 
држава потписница Споразума о слободној трговини у Централној Европи 
(ЦЕФТА 2006), примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 
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ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, у 
складу са чланом 63. став 2.  Закона о јавним набавкама заинтересовани 
понуђачи могу најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, 
тражити у писаном облику уз напомену „ОБЈАШЊЕЊА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ на 
адреси Наручиоца: ПД Југоисток Ниш, Огранак Прокупље,Адреса: Милоша 
Обилића 36, 18400 Прокупље, Драган Јанчић, дипл.ел.инж. Председник комисије 
јавне набавке ПКЈН 14/13, е - mail адреса: dragan.jancic@jugoistok.com  или путем 
телефакса број 027/ 324 - 525 сваког радног дана у времену од 07.30 до 15.30 
часова. Тражење додатних информација телефоном није дозвољено. Ако је 
понуђач благовремено захтевао додатна објашњења, Наручилац ће му у року од 
3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и 
истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.    

 
Комуникација у поступку јавне набавке, а у вези са додатним информацијама, 
појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о 
јавним набавкама.  
 

3.17. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Наручилац задржава право до изврши измене или допуне конкурсне 
документације пре истека рока за подношење понуда. 
Свака измена/допуна конкурсне документације представљаће део конкурсне 
документације и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца.  
Уколико измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење 
понуда, о чему ће бити обавештени сви понуђачи којима је достављена конкурсна 
документација, а обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће 
објављено на исти начин на који је објављен и позив за подношење понуда. 
 

3.17. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 
1) Биће разматране само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и 

захтеве из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве 
понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. 
Закона о јавним набавкама. 

2) Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне 
референце у смислу члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 
3.18. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
из члана 108. Закона о јавним набавкама или из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба Наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.  
 

3.19. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца у току разматрања понуде пруже 
додатна објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није 
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дозвољена било каква промена у садржини понуде, укључујући и промену цене, а 
посебно није дозвољена промена која би неприхватљиву односно неодговарајућу 
понуду учинила прихватљивом односно одговарајућом. 
У случају несагласности јединичне и збирне цене, корекција ће бити извршена 
према јединичној цени, а у случају несагласности износа наведених у бројкама и 
словима, примат се даје износу неведеном словима. Ако је у понуди исказана 
неуобичајено ниска цена поступиће се сходно члану 92. Закона о јавним 
набавкама. 
Понуђач је дужан, да у току разматрања понуда омогући стручној комисији 
Наручиоца да врши контролу и тестирање као и да изврши демонстрацију 
функционисања релевантне опреме и капацитета понуђача.   
 

3.20.  ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
Све информације садржане у овој конкурсној документацији су поверљиве и не 
могу се користити у друге сврхе осим за припремање понуде. 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за 
намене ове јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која у 
истој не учествују. Ови подаци неће бити објављивани приликом отварања  
понуда, нити у наставку поступка или касније.         
Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а 
које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као 
и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени 
као поверљиви. 
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја 
зе примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које 
је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у 
документу, поверљиви мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу 
мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљиве податке који нису означени на горе 
наведени начин. 
 

3.21. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесет пет) дана од дана 
јавног отварања понуда. О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у 
складу са Законом. 
 

3.8. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Свако лице које има, или је имало интерес да му се додели уговор о предметној 
јавној набавци, а сматра да су у поступку набавке повређна његова права, може 
поднети захтев за заштиту права у складу са чланом 149. - 152. Закона о јавним 
набавкама у току целог поступка јавне набавке  и то: 
1) ако се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније 7(седам) дана пре истека рока за подношење понуда; 
2) после доношења Одлуке о додели уговора, Одлуке о обустави поступка рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке 
Обавезна уплата таксе у износу од 80.000,00 динара (словима: 
осамдесетхиљададинараинулапара) на текући рачун буџета РС број 840 – 
742221843 - 57.   
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Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији за заштиту права а 
предаје Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, са 
назнаком „Захтев за заштиту права“. 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.  
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. Рок за 
закључење уговора је  3 (три) дана од дана пријема Одлуке о додели уговора. 
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Прилог 4 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

Испуњеност услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне 
документације за предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих 
доказа уз понуду, и то: 
 

 
Редни број 

 
Обавезни услови 

 
Потребни докази 

 
 

1. 

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

 
ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
Извод из регистра Агенције за привредне 
регостре или извод из регистра надлежног 
Привредног суда (установе). 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  
Извод из регистра Агенције за привредне 
регостре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понуђач и његов законски заступник 
нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као чланови 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. 
  

 
ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

1. Уверење Вишег суда у Београду – за 
дела организованог криминала. 

2. Уверење Основног суда и уверење 
Вишег суда на чијем подручју је 
седиште правног лица – за кривична 
дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 

НАПОМЕНА: 
-Основни суд- кривична дела  за која је 
као главна казна предвиђена новчана 
казна или казна затвора ≤ 10 година; 
- Виши суд: кривична дела за која је као 
главна казна предвиђена казна затвора  
> 10 година; 
• за законског заступника - Уверење 

надлежне полицијске управе МУП – а 
– извод из казнене евиденције 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
1. Уверење надлежне полицијске управе 

МУП–а – извод из казнене 
евиденције. 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  
1. Уверење надлежне полицијске управе 

МУП–а - извод из казнене евиденције. 
(Уверења не могу бити старија од 2 (два) 
месеца пре отварања понуда). 
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3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понуђачу није изречена мера забране 
обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за 
подношење понуда. 

 
ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

1. Потврда Агенције за 
привредне регистре да 
понуђачу није изречена мера 
забране обављања 
делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за 
подношење понуда или  

2. Потврда Привредног и 
Прекршајног суда да понуђачу 
није изречена мера забране 
обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања 
позива за подношење понуда. 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:  
1. Потврда Прекршајног суда да 

понуђачу није изречена мера 
забране обављања 
делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за 
подношење понуда. 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  
1. Потврда Агенције за 

привредне регистре да 
понуђачу није изречена мера 
забране обављања 
делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за 
подношење понуда или  

2. Потврда Прекршајног суда да 
понуђачу није изречена мера 
забране обављања 
делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за 
подношење понуда. 

  (Потврде морају бити издате 
након објављивања позива за 
подношење понуда и не могу 
бити старије од два месеца пре 
отварања понуда). 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ 
И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

1. Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и 
привреде да су измирени 
доспели порези, доприноси и  
друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике 
Србије или стране државе у 
којој понуђач има седиште; 
или потврду надлежног органа 
да се понуђач налази у 
поступку приватизације. 

 
2. Уверење локалне самоуправе 

да су измирени изворни 
локални јавни приходи. 

 
(Потврде не смеју бити старије од 
два месеца пре отварања понуда). 

 
Редни 
број 

 
Додатни услови 

 
Потребни докази 

 
 
 
 
 

1. 

 
Понуђач располаже неопходним 
пословним капацитетом: 
- ако је у току претходне три 
пословне  године (2010., 2011. и 
2012.), испоручио добра која су 
предмет јавне набавке у износу од: 
-  најмање 2.000.000,00 динара, за 
сваку годину посебно. 
 

 
1. Референц листе (списак 
испоручених добара која су предмет 
ове јавне набавке) за  2010., 2011. и 
2012. годину. (прилози 20,21,22).  
Референц листа мора бити 
потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица понуђача за сваку 
годину посебно.  
2. Потписане и оверене потврде 
купаца које морају да садрже 
вредност испоручених добара које су 
предмет ове јавне набавке, а које је 
понуђач испоручио купцу за сваку 
годину посебно (прилози 23,24,25).  

 
 
 
 
 
 

2. 
 

 

 
Понуђач располаже одговарајућим 
техничким капацитетом. 
НАПОМЕНА: Под одговарајућим 
техничким капацитетом сматра се да 
понуђач поседује: 
1) једно возило у власништву, закупу 
или лизингу 

2) опрему и средства неопходна за 
извршење предметне набавке 

 
1. Изјава о техничком капацитету 
(прилог 26). 
 
1.2.3. Фотокопије саобраћајних 
дозвола, уговори  о  закупу,лизингу 
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У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за подизвођача/е 
достави све доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним 
бројевима од 1 до 4. 
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, сваки 
понуђач из групе понуђача мора поднети доказе о испуњености обавезних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене 
под редним бројевима 1 – 4, а додатне услове наведене под редним бројевима 1. 2. 
и 3. испуњавају заједно. 
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим 
Обрасцем – сматраће се  неприхватљивом и као таква, биће одбијена. 
Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не 
доказује испуњење било ког од наведених услова у складу са овим Обрасцем, 
односно којима не доказује испуњење свих наведених услова у складу са овим 
Обрасцем, сматраће се да не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, предвиђене чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним 
набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива. 
Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне 
документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата 
понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце достављати 
у фотокопији. 
Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а које издају 
државни органи, организације и друга правна лица могу се подносити у оригиналу, 
овереној копији од стране судског или општинског органа и у неовереним 
копијама. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати 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 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати 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. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници 
надлежних органа, и то: 
- за правна лица - Извод из регистра Агенције за привредне регостре  
- за предузетнике - Извод из регистра Агенције за привредне регистре. 
Понуђач је дужан да тачно наведе који су то докази и интернет страницу на којој су 
тражени докази јавно доступни. 

 

 

 

 

 
3. 

Понуђач располаже одговарајућим 
кадровским капацитетом. 
НАПОМЕНА: Под одговарајућим кадровским 
капацитетом сматра се да понуђач има: 

1) Потребан број радника за испуњеност 

услова за извршење предметне набавке 

 
1. Изјава понуђача о кадровском   
    капацитету - (прилог 27 ). 
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Прилог 5. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Број јавне набавке:ПКЈН 14/13. Конкуришем за: 

_________________________________________________________________________________ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: ________________________________________________________________________ 

Адреса понуђача: _______________________________________________________________________ 

Величина правног лица (мало, средње или велико): 

- у  2011. години: ________________________ 

- у  2012. години: ________________________ 

Одговорна особа (потписник уговора): ______________________________________________________ 

Особа за контакт: _______________________________________________________________________ 

Контакт телефон: _______________________________________________________________________ 

Телефакс: _____________________________________________________________________________ 

Електронска пошта: _____________________________________________________________________ 

Текући рачун: ___________________________________________________________________________ 

Назив банке: ___________________________________________________________________________ 

Матични број: __________________________________________________________________________ 

Порески идентификациони број: ___________________________________________________________ 

Порески обвезник ПДВ: а) ДА          б) НЕ         (Заокружити) ____________________________________ 

Регистарски број: _______________________________________________________________________ 

Шифра делатноти: ______________________________________________________________________ 

Вередостојност података потврђује: ________________________________________________________ 

Датум: ________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                              Потпис овлашћеног  
                                            лица   понуђача 
                                                                  

М.П. 
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Прилог 6. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 26. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о изјављујемо да сам/смо понуду у поступку 
јавне набавке Добра за израду кабловског вода са радовима - Изградња 
кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу 
Појате у Прокупљу  - ПКЈН бр.14/13, поднео/ли независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке Добра за израду 
кабловског вода са радовима - Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ 
"Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу  - ПКЈН бр.14/13, 
док се у друге сврхе не може користити. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У 
том случају наведена изјава мора се копирати у онолико примерака колико има 
понуђача из групе понуђача 

  
 
 

                                                                                                                   За понуђача,  
(м.п.)                        

                _______________________ 
                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    
                                                                                            _________________________ 

     (читко навести име и презиме) 
 

_________________________                                                                  
  (навести функцију) 

 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године 
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Прилог 7. 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавам 
обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке: 
 

Ред.бр. Обавезни услови:   

1. да ли је понуђач регистрован за обављање одговарајуће 
делатности код надлежног државног органа ДА НЕ 

2. 
да ли је понуђачу изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објављивања позива 
за подношење понуда 

ДА НЕ 

3. 

да ли су понуђач и његов законски заступник осуђивани за 
неко од кривичних дела као чланови организоване 
криманалне групе и да ли су осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре 

ДА НЕ 

4. 

да ли је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; 
или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације 

ДА НЕ 

 
Ред.бр. 

 
Додатни услови:   

 
1.  да ли располаже неопходним пословним капацитетом ДА НЕ 

2. да ли располаже одговарајућим техничким капацитетом ДА НЕ 

3. да ли располаже одговарајућим кадровским капацитетом ДА НЕ 

Понуду дајем (заокружити): 
 1. самостално 
 2. понуда са подизвођачем 
 3. заједничка понуда 

Извршење делимично поверавам ___________________________________________  
(назив и седиште подизвођача) 

 
Подизвођачу/има поверавам извршење ______________________________________  

а њихово учешће у укупној набавци износи ____________ %. 

Носилац посла код заједничке понуде је _____________________________________  

Статус понуђача (заокружити): 

• правно лице 
• физичко лице 
 

МЕСТО И ДАТУМ   М.П.   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
                      ПОНУЂАЧА 
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Прилог 8. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 Јавна набавка: Добра за израду кабловског вода са радовима - Изградња 
кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу 
Појате у Прокупљу  - ПКЈН бр.14/13,  
 

ред. 
бр.

Јед. 
мере

Кол.
Јед. цена 

(без ПДВ-а)
Јед. цена      

(са ПДВ-ом)
Укупна цена      
(без ПДВ-а)

Укупна цена      (са 
ПДВ-ом)

1. m. 2010

2. ком. 2

3. ком. 1

4. ком. 6

5. ком. 2

6. ком. 3

7. ком. 600

8. kg. 10

9. ком. 28

10. ком. 6

11. ком. 12

12. ком. 12

13. ком. 2

14. ком. 3

15. ком. 1

16. ком. 64

17. m 152

НАЗИВ ДОБАРА

Испорука месинганих кабл. ознака 
за правац

Испорука месинганих кабл. ознака 
за укрштање са водоводом

Испорука топлоскупљајуће 
кабловске завршнице KZTU 10/1-
150 за унутрашњу монтажу 
(комплет)

Испорука биметалних AlCu 
папучица за гњечење 150/12 mm2

Испорука енергетског  кабла типа 
XHE 49-A 1 x 150 mm2, 10 kV  

Испорука црвене позор траке 10 
kV 

Испорука месинганих кабл. ознака 
за скретање

Испорука заштитних PVC цеви 
ø110 mm , за израду кабловске 
канализације

Испорука бетонских носача и кабл. 
ознаке (за урбанизовани део)

Испорука месинганих кабл. ознака 
за МУФ(кабл. спојницу)

Испорука топлоскупљајуће 
кабловске спојнице KSTS 10/1-150 
за спољну монтажу (комплет)

Испорука Cu папучица за гњечење 
25/10 mm2

Испорука кабловских везица (PVC)  
300 x 4,8  mm

Испорука месинганих кабл. ознака 
за укрштање са каналиѕацијом

Испорука водонепропусних Al 
чаура високонапонских 150 /150 
mm2

Испорука месинганих кабл. ознака 
за укрштање са ел. кабл. до 1 kV

Испорука месинганих кабл. ознака 
за укрштање са ПТТ кабловима
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Ред. 
бр.

РАДОВИ
Јед. 
мере

Кол.
Јед. цена 

(без ПДВ-а)
Јед. цена      

(са ПДВ-ом)
Укупна цена      
(без ПДВ-а)

Укупна цена      
(са ПДВ-ом)

1.
Ископ рова у земљи III - IV категорије    
dim. 0,8 x 0,4 m                                                                                                                                               m3. 182

2.
Ископ рова у земљи III - IV категорије на 
прилазима саобраћајница дим. 1,0x 0,4 
m                                                                                                                                               

m3. 17

3.
Сечење бетонских површина тротоара и 
колских улаза просечне дебљине 10 cm.                                                                                                                                                m. 44

4.
Разбијање бетонских површина тротоара 
и колских улаза (машински) просечне 
дебљине 10 cm.                                                                                                                                                

m2. 22

5.

Уградња  PVC-цеви Ø 110  (две у нивоу) 
у бетонској кошуљици - МВ 20 (дебљине. 
20 cm) комплет радови и испорука и 
уградња материјала (бетон)                                                                                                                                                

m. 42

6.

Уградња  PVC-цеви Ø 110  (једна цев) у 
бетонској кошуљици - МВ 20 (дебљине. 
20 cm.) комплет радови и испорука и 
уградња материјала (бетон)

m. 68

7.
Затрпавање једног дела рова земљом из 
откопа сабијањем земље у слојевима m3. 123

8.

Испорука и уградња ситног песка 
(гранулације 1-4 mm) за израду 
кошуљице око кабла (дебљине 20 cm.), 
комплет радови и материјал                                                                                                                                          

m3. 43

9.

Испорука и уградња шљунка за 
затрпавање рова на прелазима улица и 
улаза у дворишта (изнад кабловске 
канализације) једним делом и у ивици 
коловоза - комплет радови и материјал.                                                                                                                                                

m3. 92

10.

Бетонирање оштећених површина 
тротоара и колских улаза (са испоруком 
бетона - МВ 20) у двориште просечне 
ширине 50 cm и дебљине 10 cm,  
комплет радови и материјал                                                                                                                                      

m2. 22

11.

Уградња кабловских ознака дуж трасе (за 
скретања, правац, наставак (муф), 
укрштање са енергетским кабловима до 
1 kV, ПTT,  водовод и канализацију)                                                                                                                                      

kom. 64

12.

Уклањање шута, земље и осталог 
материјала са одвожењем до најближе 
депоније (до 2 km.) и довођење околног 
терена и улица у првобитно стање                                                                                                                                                                                                        

m3. 60

 
 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА Укупна цена                
(без ПДВ-а) ПДВ (20%) Укупна цена                

(са ПДВ-ом) 

ДОБРА 
 

 

 

РАДОВИ 
 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ 
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Понуду дајем (заокружити) 

1. самостално- у целини 

2. понуда са подизвођачем 

3. заједничка понуда 

Извршење набавке делимично поверавам ______________________________________ 

Подизвођачу/има поверавам извршење________________________, а њихово учешће у укупној 

набавци износи_____________% 

Носилац посла код заједничке понуде је __________________________________________ 

 
Образац понуде 

Понуда треба да садржи: (попуњава Понуђач) 

1. Основну цену: дата у табели  

2. Рок плаћања:  

3. Начин плаћања:  

4. Место испоруке и уградње добара:  

5. Рок испоруке и уградње:  

6. Домаћи понуђач да/не:  

7. Достављен доказ о домаћем пореклу добара  ДА / НЕ                                 (заокружити) 

8. Гарантни рок   

Напомена: 

- Опција понуде (попуњава понуђач):                                   

____________________________ 

(рок важења понуде изражен 

у броју дана  од отварања понуде) 

 

 
 
 
 

_____________________________ 
(потпис и печат овлашћеног лица) 
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Јавна набавка добара за израду кабловског вода са 

радовима у отвореном поступку број ЈНПК 14/13 

Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 

4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у 

Прокупљу 

 

 
број 
бодова 

Потпис чланова 
комисије 

УКУПНАН ИЗНОС ПОНУДЕ  
у динарима без ПДВ-а:                     

  
1. 

  
2. 

  
3. 

  
4. 

  
5. 

  
6. 

                                                                                             
 

                                   датум бодовања 
             
                                                                                                                            ______________ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Попуњава Наручилац) 
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ред. бр. Јед. мере Кол.

1. m. 2010

2. ком. 2

3. ком. 1

4. ком. 6

5. ком. 2

6. ком. 3

7. ком. 600

8. kg. 10

9. ком. 28

10. ком. 6

11. ком. 12

12. ком. 12

13. ком. 2

14. ком. 3

15. ком. 1

16. ком. 64

17. m 152Испорука заштитних PVC цеви ø110 mm , за израду кабловске канализације

Испорука бетонских носача и кабл. ознаке (за урбанизовани део)

Испорука месинганих кабл. ознака за МУФ(кабл. спојницу)

Испорука топлоскупљајуће кабловске спојнице KSTS 10/1-150 за спољну 
монтажу (комплет)

Испорука Cu папучица за гњечење 25/10 mm2

Испорука кабловских везица (PVC)  300 x 4,8  mm

Испорука месинганих кабл. ознака за укрштање са каналиѕацијом

Испорука водонепропусних Al чаура високонапонских 150 /150 mm2

Испорука месинганих кабл. ознака за укрштање са ел. кабл. до 1 kV

Испорука месинганих кабл. ознака за укрштање са ПТТ кабловима

НАЗИВ ДОБАРА

Испорука месинганих кабл. ознака за правац

Испорука месинганих кабл. ознака за укрштање са водоводом

Испорука топлоскупљајуће кабловске завршнице KZTU 10/1-150 за 
унутрашњу монтажу (комплет)

Испорука биметалних AlCu папучица за гњечење 150/12 mm2

Испорука енергетског  кабла типа XHE 49-A 1 x 150 mm2, 10 kV  

Испорука црвене позор траке 10 kV 

Испорука месинганих кабл. ознака за скретање

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
Добара за израду кабловског вода са радовима у отвореном поступку број ЈНПК 

14/13 - Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ 
"Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу 
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Ред. 
бр.

РАДОВИ
Јед. 
мере

Кол.

1. Ископ рова у земљи III - IV категорије    dim. 0,8 x 0,4 m                                                                                                                                               m3. 182

2. Ископ рова у земљи III - IV категорије на прилазима саобраћајница дим. 1,0x 0,4 m                                                                                                                                               m3. 17

3. Сечење бетонских површина тротоара и колских улаза просечне дебљине 10 cm.                                                                                                                                                m. 44

4.
Разбијање бетонских површина тротоара и колских улаза (машински) просечне 
дебљине 10 cm.                                                                                                                                                

m2. 22

5.
Уградња  PVC-цеви Ø 110  (две у нивоу) у бетонској кошуљици - МВ 20 (дебљине. 
20 cm) комплет радови и испорука и уградња материјала (бетон)                                                                                                                                                

m. 42

6.
Уградња  PVC-цеви Ø 110  (једна цев) у бетонској кошуљици - МВ 20 (дебљине. 20 
cm.) комплет радови и испорука и уградња материјала (бетон)

m. 68

7. Затрпавање једног дела рова земљом из откопа сабијањем земље у слојевима m3. 123

8.
Испорука и уградња ситног песка (гранулације 1-4 mm) за израду кошуљице око 
кабла (дебљине 20 cm.), комплет радови и материјал                                                                                                                                          

m3. 43

9.
Испорука и уградња шљунка за затрпавање рова на прелазима улица и улаза у 
дворишта (изнад кабловске канализације) једним делом и у ивици коловоза - 
комплет радови и материјал.                                                                                                                                                

m3. 92

10.
Бетонирање оштећених површина тротоара и колских улаза (са испоруком бетона - 
МВ 20) у двориште просечне ширине 50 cm и дебљине 10 cm,  комплет радови и 
материјал                                                                                                                                      

m2. 22

11.
Уградња кабловских ознака дуж трасе (за скретања, правац, наставак (муф), 
укрштање са енергетским кабловима до 1 kV, ПTT,  водовод и канализацију)                                                                                                                                      

kom. 64

12.
Уклањање шута, земље и осталог материјала са одвожењем до најближе депоније 
(до 2 km.) и довођење околног терена и улица у првобитно стање                                                                                                                                                                                                        

m3. 60
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Прилог 9. 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 
 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА НАБАВКЕ 
 

1. Врста набавке  
 
-  Добара за израду кабловског вода са радовима у отвореном поступку број 

ЈНПК 14/13 - Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до 

ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу 

2. Техничке карактеристике и количине набавке добара дате су у обрасцу 

понуде у прилогу 8. страна 23 и 24, односно у техничкој спецификацији стране 

27 и 28 конкурсне документације.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               М.П.                                
 
                                                                                   Потпис техничког лица понуђача 
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Модел уговора 
Прилог 10. 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА СА РАДОВИМА 

(ПКЈН бр.14/13) 
 

 
 Закључен  у Прокупљу, између: 

 
 1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш, ЕД Прокупље са седиштем у Милоша Обилића бр.36 а, 
са ПИБ-ом 104196932, са матичним бројем 20114142, са т.р. бр. 160-15603-21  код 
'Интеза'', које заступа директор Иван Гашић, дипл.екон., као наручиоца ( у даљем 
тексту: Наручилац), с једне стране и   

 
2.  __________________________ (фирма) из ___________________(седиште) 
 

 ул.______________________________бр.______, са ПИБ-ом ___________________,  
 
са матичним бројем _____________________, са т.р. број _______________________ 
 
код ___________________________________________ (банке), које заступа директор  
 
__________________________________, као Испоручиоца (у даљем тексту: 
Испоручилац), с друге стране.  
  
 
 Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
  
 Уговорне стране заједнички констатују да је Испоручилац изабран од стране 
Наручиоца за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара која чине 
предмет овог уговора. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 
 Предмет овог уговора је набавка Добара за израду кабловског вода са 
радовима у отвореном поступку број ЈНПК 14/13 - Изградња кабловског 10 кВ вода 
од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу, 
а у свему према захтевима и техничким карактеристикама наручиоца из Конкурсне 
документације за предметну јавну набавку, односно oбрасцу Структуре цене, који је 
саставни део конкурсне документације и прихваћене понуде Испоручиоца, под 
бр.________________ од ___.___. 2013. године, а која документа се налазе у прилогу 
овог уговора и чине његов саставни део.  
  

___________________________ 
(м.п.)                                (потпис одг. лица понуђача)         
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Чл.3. 
 

 Наручилац наручује, а Испоручилац прихвата и уједно се обавезује да 
испоруку предметних добараса радовима изврши за рачун купца, у свему према 
условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и своје понуде. 
 Количину, врсту и квалитет добара које ће Испоручилац испоручити, одређени 
су у Конкурсној документацији, односно у Обрасцу структуре цене који је саставни 
део Kонкурсне документације за предметну јавну набавку.  
 
 
УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Чл.4. 
 

 Уговорне стране су сагаласне да уговорена цена за набавку Добара за израду 
кабловског вода са радовима у отвореном поступку број ЈНПК 14/13 - Изградња 
кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у 
насељу Појате у Прокупљу, износи: 
 

-   укупно  _____________________ динара, без обрачунатог ПДВ-а, односно                                                                                                         
                                               

           -  укупно  _____________________ динара, (и словима: ___________________  
 
______________________________________________________), са обрачунатим 
ПДВ-ом, у свему према прихваћеној понуди Испоручиоца, а према појединачним 
ценама из oбрасца Стуктуре цене који је саставни део конкурсне документације за 
ПКЈН бр.14/13.  
 

Уговорена цена је са укалкулисаним трошковима (испоруке, трошковима 
транспортна, царине, исхрана радника у току рада и сл.), као и сви други зависни 
трошкови.  

 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Чл.5. 
 

Наручилац се обавезује да плаћање врши на начин и у року из прихваћене 
понуде продавца, након привремених и окончаних ситуација.                               
 Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун продавца. 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ДОБАРА 
 

Чл.6. 
 

Испоручилац се обавезује да испоруку предметних Добара за израду кабловског 
вода са радовима у отвореном поступку број ЈНПК 14/13 - Изградња кабловског 
10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу 
Појате у Прокупљу, где ће се извршити квантитативни пријем добара и сачинити 
записник о квантитатвном пријему добара. 

     
 

             ___________________________ 
       (м.п.)                                 (потпис одг. лица понуђача)     



Конкурсна документација  ПКЈН 14/13     страна 32 од 57 

 
РОК ИСПОРУКЕ  

Чл 7. 
 

Испоручилац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року из 
прихваћене понуде Испоручиоца.   

Уговорне стране су се сагласиле да је рок испоруке и уградње битан елемент 
овог уговора.            

 
                                              

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА 
Чл.8. 

 
 Обавезе испоручиоца су: 

- да испоручи и угради робу која је предмет овог уговора са квалитетом 
захтеваним у конкурсној документацији за предметну јавну набавку и 
понуђеним у понуди Испоручиоца, 

- да Наручиоцу преда и угради робу која је предмет овог уговора у исправном 
функционалном стању, у свему према конкурсној документацији купца и 
прихваћеној понуди продавца, 

-   да Наручиоцу достави валидну и потпуну техничку документацију 
     
-    као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Чл.9. 
 
 Обавезе наручиоца су: 
           -    да прими уграђену робу која је предмет овог уговора, са пратећом 
опремом, 

- да Испоручиоцу исплати уговорену цену за испоручену и уграђену робу у 
року и на начин предвиђен овим уговором, 

- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
 

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ  И  ОДГОВОРНОСТ  
 

Чл.10. 
 

 Уговорне стране су се споразумеле да Испоручилац преузима и сноси пуну 
одговорност (материјалну и нематеријалну) за, евентуалне, несрећне случајеве који 
могу настати у току испоруке и уградње добара, а нарочито за следеће случајеве, и 
то: 
           - за случај повређивања и смртног исхода својих непосредних извршилаца, 
 - за случај повређивања и смртног исхода трећих лица и 
 - за материјалну штету причињену трећим лицима. 
 Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност 
Наручиоца у случајевима из претходног става.  
   

___________________________ 
(м.п.)                             (потпис одг. лица понуђача)         
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КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РАДОВА 

 
Чл.11. 

 
 Квантитативни и квалитативни пријем испоручених предметних добара 
извршиће заједничка комисија у року од три дана од дана испоруке и уградње 
предметних добара, састављена од по најмање једног представника уговорних 
страна, у моменту пријема завршеног посла, записничким путем (Записник о 
примопредаји предметних добара са радовима - без примедби). 

Уговорне стране су се споразумеле да ће записник из овог члана потписивати 
обе уговорне стране. 
 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
испоруци добара, наручилац има право да одбије пријем такве испоруке предметних 
добара, с тим што је дужан да Испоручиоцу одмах на то укаже, а Испоручилац се 
обавезује да исте отклони одмах - о свом трошку и испоруку усагласи са условима из 
конкурсне документације за предметну јавну набавку и прихваћене понуде 
Испоручиоца. 
   
ГАРАНЦИЈА 

Чл.12. 
 

  Испоручилац гарантује Наручиоцу за  квалитет испоручене и уграђене робе. 
Гарантни рок за робу која чини предмет овог уговора је из прихваћене понуде 

Испоручиоца од дана потписивања Записник о примопредаји предметних добара са 
радовима - без примедби)..    

Испоручилац се обавезује да у гарантном року, отклони без надокнаде, све 
недостатке испоручене и уграђене робе која је предмет овог уговора без одлагања, а 
најкасније у року од пет дана од дана пријављивања недостатка. 

Трошкови поправке и транспортни трошкови у оквиру гарантног рока падају на 
терет Испоручиоца. 

За добра из става 1. овог Уговора Испоручилац се обавезује да обезбеди 
атестну документацију и гарантује квалитет ових добара и радова према важећим 
прописима. 
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 

Чл.13. 
 
 Испоручилац се обавезује да, приликом закључења овог уговора, Наручиоцу 
преда бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену и потписану, 
као и овлашћење Наручиоцу за попуњавање исте и њено подношење надлежној 
банци у циљу њене реализације, а као средство обезбеђења за добро извршење 
посла, а која ће се Испоручиоцу вратити по потписивању  Записника о примопредаји 
предметних добара са радовима – без примедби, из чл.11. ст.1. овог Уговора.  
 
 
 
 
 

___________________________ 
                                                                                                                                              (потпис одг. лица понуђача)        
                                                                                                  (м.п.)                                        
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 Приликом закључења овог уговора, поред меницe из претходнoг става, 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу преда бланко сопствену (соло) меницу, без 
протеста, прописно оверену и потписану, као и овлашћење Наручиоцу за 
попуњавање исте и њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, 
као средство финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење испуњења 
уговорених обавеза, а која ће се Испоручиоцу вратити по потписивању Записника о 
примопредаји предметних добара са радовима – без примедби, из чл.11. ст.1. овог 
Уговора.  

 Приликом закључења овог уговора, поред горе наведених меница из овог 
члана, Испоручилац предаје Наручиоцу и бланко сопствену (соло) меницу, без 
протеста, прописно потписану и оверену, као и овлашћење купцу за попуњавање 
исте менице и њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, за 
отклањање грешака у гарантном року, а која ће се продавцу вратити по истеку рока 
од 30 дана од дана истека гарантног рока.  
        
УГОВОРНА КАЗНА 

Чл.14. 
 

 Уколико Испоручилац из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи добра са радовима која чине предмет овог уговора у уговореном року за 
испоруку и уградњу,  исту  може  извршити  у  даљем  року од 5 дана, у ком  случају 
Наручилац има право на уговорну казну због неблаговременог извршења овог 
уговора, у висини од 2% од уговорене цене (без ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а 
највише у висини од 10% од укупне уговорене цене (без ПДВ-а), активирањем 
сопствене (соло) менице Испоручиоца за добро извршење посла. 
 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе Наручиоца да 
Испоручиоца обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, 
те да ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, Испоручилац дужан да плати 
Наручиоцу уговорну казну, без икакве претходне опомене Наручиоца.  
 

Чл. 15. 
 

 Уколико се Испоручилац налази на списку негативних референци Управе за 
јавне набавке, за предмет набавке који није истоврсан предмету набавке из чл. 2. 
овог  уговора и уколико после истека даљег рока из чл. 14. овог уговора 
Испоручилац не испоручи и угради добра која чине предмет овог уговора,  исту  
може  извршити  у  даљем  року од 3 дана, у ком случају Наручилац има право на 
уговорну казну због неблаговременог извршења овог уговора, у висини од 5% од 
понуђене - уговорене цене (без ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а највише у висини 
од 15% од укупне уговорене цене (без ПДВ-а), активирањем сопствене (соло) 
менице Испоручиоца за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза. 
 

             ___________________________ 
       (м.п.)                                  (потпис одг. лица понуђача)     
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 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе Наручиоца да 
Испоручиоца обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, 
те да ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, Испоручилац дужан да плати 
Наручиоцу уговорну казну, без икакве претходне опомене наручиоца.  
 

Чл.16. 
 

 Уколико Испоручилац, из било којих разлога, не испоручи добра која чине 
предмет овог уговора у складу са овим уговором, Наручилац може раскинути овај 
уговор због неизвршења уговорених обавеза Испоручиоца, а у сваком случају има 
право на накнаду штете.  
 У случају из претходног става, Наручилац може ангажовати другог 
Испоручиоца  за обим преосталих незавршених обавеза у складу са овим уговором, 
а на терет Испоручиоца.                                  

Чл.17. 
 

Уколико Испоручилац, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не 
поступи на начин и року из члана 12. ст. 3, купац има право на уговорну казну у 
висини од 1% од укупне уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан задоцњења, а 
највише 5% од укупне уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице 
продавца, као средства за обезбеђење овог уговора за отклањање грешака у 
гарантном року, а у сваком случају има право на накнаду материјалне штете. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе Наручиоца да обавести 
Испоручиоца да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће 
се сматрати, да је самим падањем у доцњу, Испоручилац дужан да плати Наручиоцу 
уговорну казну, без икакве претходне опомене Наручиоца.  
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ      Чл.18. 
 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно 
обостраног потписивања. 
 
РАСКИД УГОВОРА      Чл.19. 
 
 Овај уговор може престати споразумно или на основу раскида једне од 
уговорних страна. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да 
друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да 
не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид 
овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим.  
 

___________________________ 
      (м.п.)                                     (потпис одг. лица понуђача) 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.20. 
 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће 
одредбе ЗОО. 

Чл.21. 
 

 У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у 
супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу. 

 
 Чл.22. 

 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се по три  
примерка налазе код сваке од уговорних страна. 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
 

                  За Наручиоца,                                                            За Испоручиоца, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                          Д И Р Е К Т О Р, 
 
                 
  _______________________________                        ____________________________    
              (Иван Гашић, дипл. екон.)                               (                           ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација  ПКЈН 14/13     страна 37 од 57 

 
 

Прилог 11. 
 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  СА  УПУТСТВОМ  КАКО   
ДА  СЕ  ПОПУНИ  

 
 
 

Редни 
број 

 
Елементи структуре 

цене 

 
Динара без ПДВ - а 

 
Динара са ПДВ - ом 

1. Цена коштања   

2. Транспортни трошкови   

3. Остали расходи   

 
Укупно 

  

 
 
* Упутство како да се попуни образац структуре цене: 
 

- под редним бројем 1. у табели, исказати цену коштања добара у коју су 
урачунати сви елементи цене коштања; 

 
- под редним бројем 2. у табели, исказати трошкове превоза до Наручиоца; 

 
- под редним бројем 3. у табели, исказати остале расходе пословања; 

 
- сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни 

елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде. 
 
 
 
НАПОМЕНА: Горе наведени подаци се исказују у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

место и датум       потпис овлашћеног лица  
                               понуђача 
 
 

М.П. 
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 (Модел изјаве) 
Прилог 12. 

 
ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СОЛО МЕНИЦУ ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке Добара за израду кабловског вода са 
радовима у отвореном поступку број ЈНПК 14/13 - Изградња кабловског 10 кВ вода 
од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу, 
најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену 
(соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
добро извршење посла, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење 
за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

     
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 
 

                                                                          
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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 (Модел изјаве) 
Прилог 13. 

 
ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СОЛО МЕНИЦУ ЗА 

ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 

 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке Добара за израду кабловског вода са 
радовима у отвореном поступку број ЈНПК 14/13 - Изградња кабловског 10 кВ вода 
од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу, 
најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену 
(соло) меницу, без протеста, ради отклањања грешака у гарантном року, као и да 
ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење 
исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 
 

                                                                                                         
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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(Модел изјаве) 
Прилог 14. 

 
ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СОЛО МЕНИЦУ ЗА 

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке Добара за израду кабловског вода са 
радовима у отвореном поступку број ЈНПК 14/13 - Изградња кабловског 10 кВ вода 
од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу, 
најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену 
(соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
отклањање недостатака у гарантном року, као и да ћемо истовремено наручиоцу 
предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у 
циљу наплате.  
 
 
 

                                                                                                         
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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(Модел изјаве) 
Прилог 15. 

 
ИЗЈАВА ИСПОРУЧИОЦА 

О ПРИМЕНИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
  

 

Овом изјавом испоручилац: 
  
_______________________________________________________ 
                                                      (Пословно име) 

 

из: __________________________, улица __________________________ број _____, 
                  (Седиште )                                                                      

 
који је потписао уговор о испоруци добра за израду кабловског вода са радовима 
у отвореном поступку ПКЈН бр.14/13 са  Привредним  друштвом за дистрибуцију 
електричне енергије "Југоисток" д.о.о.  Ниш, Огранак ЕД Прокупље (у даљем тексту: 
Наручилац), број _________________________, дана:___________________, 
потврђује да је, пре потписивања и овере ове Изјаве, упознат са Системом 
управљања заштитом животне средине (ЕМС) код Наручиоца који обухвата: 
 

- Политику и циљеве заштите животне средине, 

- Приручник о управљању заштитом животне средине, 

- Процедуре, упутства и радне инструкције, 

- Записе који потврђују примену система ЕМС у пракси. 

Испоручилац је сагласан да се приликом испоруке добара на локацијама и у 
објектима Наручиоца придржава законских и осталих захтева који се односе на 
аспекте животне средине и процедура, упутстава и радних инструкција ЕМС-а које се 
односе на: 

- Управљање опасним материјама; 

- Управљање отпадом; 

- Контролом операција и  

- Спремности за реаговање у случају опасности и инцидената. 

 
Изјава дата у  _______________________, дана _________________________.  
  
 
                                                                      За испоручиоца 

                                                                                                                                
                                                      Директор                                                        
                                                                                                                         
                                                 
                        ______________________
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(Модел изјаве) 
 
 

Прилог 16. 
 

ИЗЈАВА О ПОВЕРЉИВОСТИ  
 

 Овим изјављујемо, да наша понуда за јавну набавку Добара за израду 

кабловског вода са радовима у отвореном поступку број ЈНПК 14/13 - Изградња 

кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у 

насељу Појате у Прокупљу, број ________ дана __________ достављена Наручиоцу 

по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца број _www.jugoistok.com дана __________________.. 

године, садржи материјал поверљиве природе. Јавни позив ће бити објављен и у 

Сл.Гласнику РС. 

 

 Податке које смо оправдано означили као поверљиве могу бити коришћени 

само за намене овог јавног позива и не могу бити доступни ником изван круга лица 

која буду, од стране наручиоца, укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци не 

могу бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или 

касније. 

 

Подаци из понуде, документи или делови понуде који се сматрају поверљивим и 

третирати као пословна тајна понуђача су следећи: 

- 

- 

- 

- 

 
НАПОМЕНА: Изјава се доставља само уколико у понуди има поверљивих података. 

 
 
 
 
 
 

МЕСТО И ДАТУМ                                    М.П.                             ПОТПИС    
                                                                                           ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                                                                                        ПОНУЂАЧА 
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Прилог 17. 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 

 
У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку број ПКЈН бр.14/13 

као група Понуђача, у заједничкој понуди, су следећи Понуђачи:  

 

Редни 
број ПОНУЂАЧ 

Врста добара која ће 
испоручивати учесник-
понуђач у заједничкој 

понуди 

1. 

Носилац посла 

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

2. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

3. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

4. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 
Носилац посла (код заједничке понуде) је ______________________________. 
 
 
Место и датум                                                                      М.П. 
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Прилог 18. 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Редни 
број 

 
Елементи  трошкова 

 
Динара без ПДВ-а 

 
Динара са ПДВ-ом 

 
1. Трошкови израде узорка 

  

 
2. 
 

Трошкови прибављања 
средстава обезбеђења 

  

 
Укупно: 

  

 
 

 

 

 

* У обрасцу трошкова припреме понуде понуђач приказује трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и 
трошкове прибављања средства обезбеђења. Ако поступак јавне набавке буде 
обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади поменуте трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСТО И ДАТУМ                    ПОТПИС  
         ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
           ПОНУЂАЧА 
 
 

М.П. 
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Прилог 19. 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА O ПРИМЕНИ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ  

И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 
 
 
Назив понуђача: _______________________________________ 
 
Адреса понуђача: ______________________________________ 

 
 
 

да су примењене све потребне мере које се односе на безбедност и здравље на 
раду, које се односе на јавну набавку број: ПКЈН бр.14/13. 
Понуђач мора да обележи поље (чекира) које испуњава и које се односи на предмет 
јавне набавке. 
Овим путем изјављујемо: 

 
Да у поптуности примењујемо Закон о безбедности и здрављу на 
раду, „Сл.гласник РС“ број 101/05. 

 
Да су на свим производима, који су предмет јавне набавке, 
примењене мере за безбедан и здрав рад. 

 

Да ћемо нашим запосленим дати на употребу средства рада, опрему, 
средства и опрему за личну заштиту на раду или опасне материје 
само ако су на њима примењене мере за безбедан и здрав рад, ако за 
њих постоје одговарајућа документа – упутства на српском језику и ако 
су предузете све мере предвиђене тим документима. 

 Да ћемо осигурати запослене, који испоручују и уграђују добра, за 
случај повреде на раду.   

 Да ћемо  обучити запослене, који испоручују и уграђују добра,  за 
безбедан и здрав рад.   

 Да ћемо поштовати правила Наручиоца која се односе на безбедан и 
здрав рад. 

 Да сам ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 

МЕСТО И ДАТУМ                                     М.П.                          ПОТПИС                 
                                                                                              ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                                                                                           ПОНУЂАЧА 
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(Модел референц листе понуђача за 2010. годину) 
 

Прилог 20. 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2010. ГОДИНУ  
 
 
 

 
Р.Б. 

 
Назив добара 

 
Датум 

испоруке и 
уградње 

 
Вредност 

испоручених и 
уграђених 
добара 

 
Назив и седиште 
купца/наручиоца 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
5. 

    

 
6. 

    

 
7. 

    

 
                                                                          
УКУПНО: 

 

                                                                         
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ                                                                                     ПОТПИС  
                                                                                     ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                                                                                     ПОНУЂАЧА 
 

М.П. 
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 (Модел референц листе понуђача за 2011. годину) 
 

Прилог 21. 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2011. ГОДИНУ  
 
 

 
Р.Б. 

 
Назив добара 

 
Датум 

испоруке и 
уградње 

 
Вредност 

испоручених и 
уграђених 
добара 

 
Назив и седиште 
купца/наручиоца 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
5. 

    

 
6. 

    

 
7. 

    

 
                                                                          
УКУПНО: 

 

                                                                         
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ                                                                                    ПОТПИС  
                                                                                     ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                                                                                      ПОНУЂАЧА 
 

М.П. 
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 (Модел референц листе понуђача за 2012. годину) 

 
Прилог 22. 

 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2012. ГОДИНУ  

 
 

 
Р.Б. 

 
Назив добара 

 
Датум 

испоруке и 
уградње 

 
Вредност 

испоручених и 
уграђених 
добара 

 
Назив и седиште 
купца/наручиоца 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
5. 

    

 
6. 

    

 
7. 

    

 
                                                                          
УКУПНО: 

 

                                                                         
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ                                                                                       ПОТПИС         
                                                                                              ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                                                                                       ПОНУЂАЧА 
 

М.П. 
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(Модел потврде за 2010. годину) 
 

Прилог 23. 
 

 
Назив референтног купца   __________________________ 
Седиште     __________________________ 
Улица и број    __________________________ 
Телефон    __________________________ 
Матични број     __________________________ 
ПИБ     __________________________ 
 
 
 
 
 

П О Т В Р Д А 
 
 

 
којом потврђујемо да је __________________________________ у 2010. години испоручио и  
                                                            (назив понуђача)  
 
уградио за наше потребе__________________________________ у укупној вредности без ПДВ –  
                                                                                             (назив добара) 

а    од _______________динара. 

 
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа у  
                                                                                                                  (назив понуђача) 
отвореном поступку јавне набавке Добара за израду кабловског вода са радовима у отвореном 
поступку број ЈНПК 14/13 - Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ 
"Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу, и у друге сврхе  
 
се не може користити. 
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ                                                                                            ПОТПИС     
                           ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   
                                                РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА                                                                               

 
М.П. 
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 (Модел потврде за 2011. годину) 
 

Прилог 24. 
 

 
Назив референтног купца   __________________________ 
Седиште     __________________________ 
Улица и број    __________________________ 
Телефон    __________________________ 
Матични број     __________________________ 
ПИБ     __________________________ 
 
 

П О Т В Р Д А 
 
којом потврђујемо да је __________________________________ у  2011. години испоручио и  
                                                            (назив понуђача)  
 
уградио за наше потребе ___________________________________________________________       
                                                                                                (назив добара)  
у укупној вредности без ПДВ – а од _________________________динара. 
 
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа у  
                                                                                                                  (назив понуђача) 
отвореном поступку јавне набавке Добара за израду кабловског вода са радовима у отвореном 
поступку број ЈНПК 14/13 - Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ 
"Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу, и у друге сврхе  
 
се не може користити. 
 
 
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ                                                                                      ПОТПИС   
                                                                                        ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   
                                          РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА                                                                               

 
М.П. 
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 (Модел потврде за 2012. годину) 
 

Прилог 25. 
 

 
Назив референтног купца   __________________________ 
Седиште     __________________________ 
Улица и број    __________________________ 
Телефон    __________________________ 
Матични број     __________________________ 
ПИБ     __________________________ 
 
 

П О Т В Р Д А 
 
 

 
којом потврђујемо да је __________________________________ у  2012. години испоручио и  
 
                                                            (назив понуђача)  
 
уградио  за наше потребе __________________________________________________________у                                                         
                                                                                             (назив добара) 

 
укупној вредности без ПДВ – а од _______________динара. 
 
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа у  
                                                                                                                  (назив понуђача) 
отвореном поступку јавне набавке Добара за израду кабловског вода са радовима у отвореном 
поступку број ЈНПК 14/13 - Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ 
"Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу, и у друге сврхе се не може користити. 
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 
 
 
 
 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ                                                                                      ПОТПИС                                                            
         ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   
                                          РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА                                                                               

 
М.П. 
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Прилог 26. 

 
ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА 

 
 

 
Назив понуђача: _______________________________________ 
 
Адреса понуђача: ______________________________________ 

 
 
 

  
 
 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да 

поседујемо довољан технички капацитет за реализацију уговора на основу 

спроведене јавне набавке добара за израду кабловског вода са радовима у 

отвореном поступку број ЈНПК 14/13 - Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 

10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу:   

 
 

1) једно возило у власништву, закупу или лизингу 
 
2) опрему и средства неопходна за извршење предметне набавке 

 
 
 
 
 
     
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

    
   
 
 
 
 
 
 
   МЕСТО И ДАТУМ                                                                                  ПОТПИС  
               ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
                                                                                                                 ПОНУЂАЧА               
 
 
 

М.П. 
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Прилог 27. 
 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА  
 

 
 
Назив понуђача: _______________________________________ 
 
Адреса понуђача: ______________________________________ 

 
 
 

 
 
 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да 

поседујемо довољан кадровски капацитет за реализацију уговора на основу 

спроведене јавне набавке добара за израду кабловског вода са радовима у 

отвореном поступку број ЈНПК 14/13 - Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 

10/0,42 кВ "Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу:   

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

    
   
 
 
 
   МЕСТО И ДАТУМ                                                                                  ПОТПИС  
                         ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
                                                                                                                 ПОНУЂАЧА               
 
 
 

М.П. 
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Прилог 27. 
 

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА 
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ПКЈН бр.14/13) 

 
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке набавка добра за израду 
кабловског вода са радовима : Изградња кабловског 10 кВ вода од ТС 10/0,42 кВ 
"Појате 4" до ТС 10/0,42 кВ "Појате 3" у насељу Појате у Прокупљу – Ознака из 
Општег речника набавки: 31000000  Електричне машине, апарати, опрема и 
потрошни материјал,расвета и 45000000 Грађевински радови 
 
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
       (навести назив другог удруженог члана )         (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 

ПИБ број:     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 
Одговорно лице понуђача  
овлашћено за закључење уговора: ________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________ 
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3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Понуђач који ће издати рачун: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 

Број текућег рачуна:     _________________________________             
 

Код банке:     _______________________________   
 
    Навести назив понуђача:  ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 
уговора: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
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 Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да 
неће вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.  
 Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова 
групе понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене. 
           Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, 
споразумно је одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача 
(конзорцијума), те да ће, у име групе понуђача (конзорцијума), потписивати и 
оверавати све обрасце из Конкурсне документације, а који се односе на понуђача.                                                                
  
                            

                Група понуђача,  
 
 
      1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                         
       _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                    

                               
          2.  Други члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                           
                    _________________________ 

                                        (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                           
                     _________________________ 

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Прилог бр. 27) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  


