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С А Д Р Ж А Ј 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 

1. Насловна страна, 
2. Садржај конкурсне документације, 
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
4. Образац понуде, 
5. Образац бр.1. –  изјава о независној понуди,  
6. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 
конкурсне документације, 

7. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 

8.  Спецификација захтева, 
9.  Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
10.  Образац бр.3 – Структура понуђене цене, 
11.  Образац бр.4. – Образац трошкова припреме понуде, 
12.  Образац бр.5. – Изјава банке о намерама у вези издавања банкарске 
гаранције за добро извршење посла, 

13. Образац бр.6. – Изјава банке о намерама у вези издавања банкарске 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року 

14.  Образац бр.7. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу  обавезују  на извршење јавне набавке, 

15. Образац бр.8. - 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, 

16.  Образац бр.9. (Референтна листа - искључиво на моделу референт листе 
наручиоца, који се доставља као посебан документ, заједно са Конкурсном 
документацијом). 

 
 

 
------------------------------- 
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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 

 
У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 Овим Упутством понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин сачињавања прихватљиве понуде. 
 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 
 

1. Понуда се саставља на српском језику. 
2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 
НАПОМЕНА: Тражење додатних информација и појашњења 
телефоном није дозвољено.  

3. Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима. Понуђач је 
дужан да се изјашњава, односно да уписује тражене податке само на 
местима предвиђеним за то, а која су означена "празним" линијама, 
односно да заокружи једну од понуђених опција, на местима где је таква 
могућност понуђена. 

      НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других 
навода. 

      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

4. Цена се исказује у динарима, бројчано и словима. У понуђену цену морају 
бити урачунати сви зависни елементи цене, као што су: царина, 
транспортни трошкови, шпедитерски трошкови, трошкови осигурања у 
транспорту и сви други зависни трошкови, као и евентуални попусти.  

5. Понуда се доставља до дана и часа одређеним у позиву за подношење 
понуда. Понуда која пристигне код наручиоца после рока (датума и часа) 
одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији, 
сматраће се неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без 
даље оцене.  

6. У обрасцу понуде, под тачком ''I .Општи подаци о понуђачу"  на 
предвиђеним местима, уписати све тражене податке. 

7. У обрасцу понуде, под тачком “II. Понуду дајемо:“  - обавезно се изјаснити 
зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у 
зависности од наступа понуђача.  
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под 
тачком 2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под 
истом тачком. 
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Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа 
заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама 
под истом тачком уписати пословно име, адресу седишта, матични број, 
порески идентификациони број, име особе за контакт и бр. телефона, за 
сваког удруженог понуђача из групе понуђача. 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом 
понуђача), као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке.         

8. У обрасцу понуде, под тачком “III. Предметну набавку извршићемо:“  - 
обавезно се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под 
тачком 1. или под тачком 2., а у зависности од наступа понуђача. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под 
тачком 2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под 
истом тачком. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2., што значи да наступа са 
ангажовањем подизвођача, на „празним“ линијама под истом тачком 
уписати пословно име подизвођача, адресу седишта подизвођача, матични 
број подизвођача, порески идентификациони број подизвођаћа, име особе 
за контакт и бр. телефона подизвођача.  

9. У обрасцу понуде, под тачком ''IV''. Проценат укупне вредности набавке 
које ће понуђач поверити подизвођачу:'' - понуђач је дужан да на 
предвиђеном месту упише проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, уколико ангажује подизвођача.  
Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача 
не изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под 
овом тачком. 

10. У обрасцу понуде, под тачком “V''. Део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача:'' -  понуђач је дужан да на предвиђеном 
месту упише део предмата набавке који ће извршити преко подизвођача, 
уколико ангажује подизвођача.  
Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача 
не изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под 
овом тачком. 

11. У обрасцу понуде, под тачком ''VI'' . Понуда се односи на целокупну 
набавку''  - не изјашњавати се, пошто нису дате опције. Самом чињеницом 
да понуђач подноси понуду, сматраће се да се понуда односи на целокупну 
набавку. Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се 
односити само на поједине позиције.  У супротном, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

12. У обрасцу понуде, под тачком ''VII''. - тачка 1., алинеја 1.  – "Збир 
јединичних цена (без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ збира 
понуђених јединичних цена, узимајући у обзир јединичне цене за сваки од 
захтеваних артикала ( из обрасца структуре цена)  без обрачунатог ПДВ-а, 
у динарима. 

13. У обрасцу понуде, под тачком VII.- тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а“  – 
уписати бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 

14. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 1., алинеја 3, „УКУПНО ЗА 
УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)“ – уписати износ који је једнак збиру 
понуђене цене из алинеје 1. и износа припадајућег ПДВ-а из алинеје 2. 
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15. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 1., после текста „УКУПНО ЗА 
УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима“– уписати словима износ који 
је уписан у  алинеји 3. 

16. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 2. „Рок испоруке“  – уписати број 
календарских дана за које ће се предметна добра испоручити, рачунајући 
рок испоруке од дана  озакључења уговора.  

17. У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 3. „Услови плаћања“  – не 
изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач 
прихвата навод по истој тачки. 

18. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 4. – „Гарантни рок“  – уписати 
понуђени број месеци гарантног рока. Минимум гарантног рока који је 
понуђач дужан да обезбеди је 12 месеци од дана потписивања Записника о 
примопредаји предметних добара - без примедби. 

      НАПОМЕНА: 

Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди гарантни 
рок краћи од 12 месеци, биће одбијена као неприхватљива. 

19. У обрасцу понуде под тачком VII. - тачке 5. и 6. Обрасца понуде - не 
изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач 
прихвата наводе по истим тачкама. 

      Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији 
– прецртавањем   постојећих   навода   и   уписивањем   других   навода.    
(нпр. прецртати рок од 60 дана под тачком VII. - 6. - „Рок важење понуде“  
и уписати краћи или дужи рок; или под тачком VII. - 5. - „Место испоруке“  
преправити место испоруке и сл.). 

      У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као 
неприхватљиве. 

20. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
21. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен образац понуде, 
потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством како се доказује 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и 
следеће попуњене и оверене обрасце: 
1). Образац бр.1. –  Изјава понуђача  о независној понуди, 
2). Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из 
позива и конкрсне документације, 

3). Образац бр.3. – Структура понуђене цене, 
4). Образац бр.4. – Образац трошкова припреме понуде, 
5). Образац бр.5. – Изјава банке о намерама у вези издавања банкарске 
гаранције за добро извршење посла, 

6). Образац бр.6. – Изјава банке о намерама у вези издавања банкарске 
гаранције за  отклањања грешака у гарантном року, 

    7). Образац бр.7. - 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, 

8). Образац бр.8. (Референтна листа - искључиво на моделу референт 
листе наручиоца, који се доставља као посебан документ, заједно са 
Конкурсном документацијом),  

9) Узорке за сваки тип захтеваног ормана 
 
као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом. 
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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 44. Закона о јавним набавкама, а 
које издају државни органи, организације и друга правна лица могу се 
подносити у неовереној фотокопији. 

НАПОМЕНА: 
Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког 
од доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује 
испуњеност услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, 
понуда која се не односи на целокупну набавку, као и понуда која се 
поднесе са неким од предвиђених образаца који су непопуњени или 
непрописно попуњени, непотписани или неоверени - сматраће се 
непотпуном, односно неприхватљивом и као таквој, неће се по истој 
даље поступати, односно неће се оцењивати. 
 

 22.Средства финансијског обезбеђења 
 
Понуђач је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења. 
 
1.1. НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА 
 
 

Банкарска гаранција за добро изрвшење посла 
 

 Изабрани понуђач је у обавези да приликом закључења уговора достави 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла  издаје се у висини од 10%од укупно уговорене вредности са 
ПДВ-ом. 
 Банкарску гаранцију изабрани понуђач обезбеђује о свом трошку и она мора 
бити неопозива , безусловна (без приговора) и наплатива на први позив. 
 Банкарска гаранција за добро извршење посла мора трајати најмање 5 (пет) 
дана дуже од уговореног рока испоруке. 
 Рок за достављање банкарске гаранције за добро извршење посла, као и 
уговореног потписаног и овереног од стране понуђача је максимално 15 дана, од 
дана пријема уговора. 
 Уколико изабрани понуђач не достави банкарску гаранцију у наведеном, року 
његова понуда ће бити одбијена, као неисправна, а наручилац ће уновчити 
банкарску гаранцију за озбиљност понуде. У том случају наручилац задржава право 
да уговор додели првом следећем понуђачу на ранг листи. 
 

Банкарска гаранција за отклањаање грешака у гарантном року 
 

 Наручилац захтева да изабрани понуђач достави банкарсну гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року, којим понуђач обезбеђује извршење 
својих обавеза у току трајања гарантног рока, и то у висини од 10% од укупно 
уговорене вредности са ПДВ-ом. 
 Банкарсну гаранцију изабрани понуђач обезбеђује о свом трошку и ома мора 
бити неопозива, безусловна (без прибора) и наплатива на први позив. 
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Наведену банкарсну гаранцију понуђач предаје наручиоцу 5 (пет) дана пре истека 
рока гаранције за добро извршење посла или најкасније у тренутну примопредаје 
предметних добара. 
 Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора трајати 
3 (три) дана дуже од дана истека гарантног рока. 
 Уколико понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке наручилац ће 
проверити бонитет те банке код Народне Банке Србије. Ако понуђач поднесе 
гаранцију стране банке , страна банка која је издала наведену гаранцију мора имати 
најмање рејтинг IBCA AA. 
 У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне 
набавке, наручилац има право да реализује достављена средства финансијског 
обезбеђења. 

 
 

23. Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се односити 
само на поједине позиције.   

24. Понуда са варијантама није дозвољена. 
25. Понуђач може поднети само једну понуду. 
26. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове 
своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. 

27. Врста Критеријума за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 
 Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су: 

           - понуђена цена ………............. -  90 пондера, 
           - рок испоруке …....……………... -  10  пондера, 
                УКУПНО:....….  - 100 пондера. 

 
Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која 
омогућује накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 
 
По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније 
услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за 
конкретан елемент критеријума. 
Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове 
понуде у односу на понуду која је освојила највећи број пондера по 
конкретном елементу критеријума. 

 
Понуђена цена:    90 пондера. 

 
 Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупан збир понуђених 
јединичних цена. 
Понуда са најнижим збиром понуђених јединичних цена бодоваће се са 
максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент 
критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно 
нижим бројем пондера, а према формули: 
 

 
Ппц =   90  x  Цмин 

        Пц 
Где је: 
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 

 90 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 



 8 од 51 

 Цмин – најнижа понуђена цена и 
 Пц – понуђена цена.  

 

 
 Рoк испoрукe: 10 пoндeрa. 
 
 

Према овом елементу критеријума упоређиваће се понуђени рокови 
испоруке предметних добара. 
Понуда са најкраћим роком испоруке предметних добара бодоваће се са 
максималним бројем пондера (бодова)  предвиђеним за овај елемент 
критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно 
нижим бројем пондера, а према формули: 

 
Пзри  =   10 x Риу мин 

            Риу пон 
 
               Где је: 

 
Пзри – број освојених пондера по овом елементу критријума, 
10 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
Риу мин – најповољнији понуђени рок испоруке (у календарским данима), 
Риу пон – понуђени рок испоруке (у календарским данима). 
У случају да понућачи наведу у својим понудама, на пр. следеће услове у 
погледу рока испоруке предметних добара: 
- рок испоруке предметних добара у року од 10 – 20 календарских дана од 
дана ступања на снагу закљученог уговора и тд., као понуђени рок 
испоруке сматраће се већи број, односно неповољнији понуђени рок 
испоруке за наручиоца – 20 календарских  дана, и исти ће се упоређивати 
са осталим понудама. 

28. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде 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 интелектуалне својине.    

29. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

30. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана 
отварања понуда. 

31. Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року 
од три дана од дана доношења одлуке. 

32. Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена 
дана када је пријем одбијен. 

33. Понуђач незадовољан Одлуком о додели уговора има право поднети 
захтев за заштиту права, у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте 
одлуке. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а 
предаје наручиоцу. Захтев се може доставити непосредно, електронском 
поштом или факсом, у којим случајевима подносилац захтева мора да има 
потврду о пријему захтева од стране наручиоца, а уколико се захтев 
доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом, на 
адреси наручиоца. Уз захтев за заштиту права, подносилац захтева дужан 
је да поднесе и потврду о уплати таксе у износу од 80.000,00 динара на 
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рачун Буџета Републике Србије, на број рачуна: 840-742221843-57, шифра 
плаћања: 253, позив на број: 97 50-016, са назнаком сврха уплате: 
''републичка адинистративна такса''. Примерак захтева за заштиту права, 
подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. О поднетом захтеву за 
заштиту права, наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 

34. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 
додељен уговор у року од осам дана од дана протока рока за подношење 
захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 35. Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, одустане од 
предметне јавне набавке. 

 
 

---------------------------------- 
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Образац понуде 

Н-ЈН бр. 16/13 
 
 
 И. Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
              

 Облик организовања: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 (уписати одговарајући облик организовања у смислу Закона о привредним  друштвима, као на 
 пр. А.Д., Д.О.О., ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР, Агенција и сл.) 
  

 Место седишта: _________________________________________________________ 
             
 Адреса (улица и број): ___________________________________________________ 
      
 Бр.т.р.:  ________________________________________________________________              
 
 Банка: _________________________________________________________________              
 
 ПИБ бр:   _______________________________________________________________ 
              
 Матични број:  __________________________________________________________ 
 
 Одговорно лице овлашћено за закључење уговора: _________________________ 
                
 Телефон/факс:      __________ _____________________________________________   
 
 Особа за контакт: ________________________________________________________ 
 
 Интернет адреса:   _______________________________________________________  
               

Е-маил адреса:   _________________________________________________________ 
 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара:  - ИМО ормани (измештени мерни орман), Назив из општег речника 
набавки: -   Кутије за кућишта за бројила  - 444241000, објављеном на Порталу 
јавних набавки, од 07.06.2013. године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2013. године. 

 
 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
  
 II. Понуду дајемо: 
 
   1. - самостално,   
   
             2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача): 
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2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 

 
 
 
           III. Предметну набавку извршићемо: 
 
             1. -  без ангажовања подизвођача 
 
    2. -  са ангажовањем подизвођача и то:  
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 

      
 

 IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 
 V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
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 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  

 
 
 
VII. Услови:  

  
 1. Понуђена цена:  
 
    -  Збир свих јединичних цена (без обрачунатог ПДВ-а)……___________________ 
динара, 
    -  Износ ПДВ-а ………..………………...…........................_______________________ 
динара, 
     -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом).._______________________ 
динара. 
 (УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _________________ 
_______________________________________________________________________).  

 
Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима царине, трошковима 

транспорта опреме који испоручује продавац, као и са свим осталим зависним 
трошковима, који се односе на предмет јавне набавке. 

 
 

   2. Рок испоруке: ___________  календарских дана од дана  закључења 
уговора. 

 
3. Услови плаћања: 45 дана од дана потписивања Записника о примопредаји 

предметних добара - без примедби и пријему фактуре. 
  
4. Гарантни рок: _________ месеци од дана потписивања Записника о 

примопредаји- без примедби. 
 
5.  Место испоруке: ''Ф-ко'' - наручилац. 

 
6.  Рок важења понуде:  60  дана од дана отварања понуда. 

 
 

За понуђача, 
 

 
(м.п.)              _______________________ 

   (потпис) 
ПРИЛОГ:                                                                                                                                                                 

1. Образац бр.1,                                                                                                      
2. Образац бр.2, 
3. Образац бр.3, 
4. Образац бр.4,  
5. Образац бр.5,  
6. Образац бр.6 -  
7. Образац бр.7,, 
8. Образац бр.8. - Модел уговора, 
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9.  Образац бр.9, (Референтна листа - искључиво на моделу референт листе 
наручиоца), 

10. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 
регистра надлежног Привреног суда, 
11. Извод из казнене евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова, 
12. Потврда надлежног суда да није изречена мера забране обављања 

делатности или Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа 
није регистровано, да је изречена мера забране обављања делатности. 

13. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени 
доспели порези и доприноси и Уверења надлежне локалне самоуправе да су 
измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,  

14.____________________________________, 
15.____________________________________, 
16.____________________________________, 
17.____________________________________ 
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Образац бр.1. 
 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ" 
Н И Ш 

 
 

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

И  З  Ј  А  В  У 
О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Овим неопозиво изјављујемо да испуњавамо да понуду подносимо независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара:  - ИМО 
ормани (измештени мерни орман), Назив из општег речника набавки: -   Кутије 
за кућишта за бројила  - 444241000, Н-ЈН бр.16/13), док се у друге сврхе не може 
користити. 
 

                                                                                                   За понуђача,                                                                   
 
 

               (м.п.)               _________________________ 
                                                                                                                      (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
              (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            навести функцију) 
 

У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.2. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ" 

 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива 
за подношење понуда - у отвореном поступку - (Н-ЈН бр.16/13), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку добра: - ИМО ормани (измештени 
мерни орман), Назив из општег речника набавки: -   Кутије за кућишта за 
бројила  - 444241000. 

 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 
 
 

 
У _______________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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На основу чл. 61. ст.4. тач: 3), чл. 75., чл.76. и чл. 77., Закона о јавним 

набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач: 5), чл.10., чл.21., 
чл.22., чл.23. и чл.24. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13), одређују се услови и доноси се упутство: 

 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

 Овим се одређују обавезни и додтани услови сходно чл.75 и 76. Закона о 
јавним набавкама, као и упутство како се доказује испуњености тих услова и 
прописују се документа као докази која је понуђач дужан поднети у прилогу поднете 
понуде, а којим доказује испуњеност тих услова, сходно чл. 77. Закона о јавним 
набавкама. 
 

Право на учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци имају сва домаћа 
и страна правна и физичка лица која испуњавају услове из чл.75. и 76. Закона о 
јавним набавкама, а у складу са овом Конкурсном документацијом. 

 
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе, наведене у овом 

упутству, сматраће се непотпуном и као таква, биће одбијена као 
неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати. 

 
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али 
којима не доказује испуњеност било ког од наведених услова, односно којима 
не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњава 
обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна 
понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 

 
 
I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. 

и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 
1). Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привреног 
суда.  

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  

 
- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
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2). Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из казнене 

евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из казнене 

евиденције, односно Уверења надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Извод из казнене 

евиденције, односно Уверења надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 
 
3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Потврде прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде 
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. 
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Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Потврде прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања одрећених послова. 
Напомена: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку. 
 
 
4). Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 

 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода.  

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода.  

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода.  

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 
 
 
II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. 

и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  
 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 

 1). Да против понуђача није покренут поступак стечаја, нити поступак 
ликвидације, односно претходни стечајни поступак. 

  
Доказ: 
 
Понуђач је дужан доставити Потврду Агенције за привредне регистре 
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 2). Да понуђач располаженеопходним пословним капацитетом. 
 
Неопходним пословним капацитетом сматра се да је  понуђач у последње три 
пословне године, односно у току 2010. 2011. И 2012. године, испоручивао добра, која 
су предмет ове јавне набавке, у укупној вредности од 90.000.000,00 динара (без 
обрачунатог ПДВ-а) за целокупан период, без обзира у којој је вредности и колико је 
добра испоручивао у свакој од наведених година. 

 
Доказ: 
 
Референц листа на обрасцу наручиоца и 
Потврде купаца  - наручилаца. 

 
 
 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
 

 - Понуда са подизвођачем 
 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе све предвиђене доказе о испуњењу обавезних услова за 
учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
   
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 
извршење обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење 
уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

Напомена: 
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе за подизвођача 

- сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без даље оцене.  
  
  
 - Заједничка понуда 

 
 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све 
предвиђене доказе о испуњењу обавезних услова за учешће, прописаних чл. 75. 
ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
 
 Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
 

Напомена: 
Заједничка понуда односно понуда групе понуђача који не доставе све 

предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена 
без даље оцене.  
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НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 
 
 

 Докази о испуњености услова могу се доставити 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 у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  
  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 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 чл.77. Закона 
о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), понуђач може, уместо доказа, приложити 
своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 

Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети 
сви тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом 
о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као 
неприхватљива и иста се даље неће разматрати, односно оцењивати.  

 
 
 

---------------------------------       
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СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗАХТЕВА 
 

(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕНјА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАНјА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 
МЕСТО ИСПОРУКЕ И ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ)  

 
(Н-ЈН бр. 16/13) 

 
 

 1.  Предмет јавне набавке: 
 

 Набавка добара: -  ИМО ормани (измештени мерни орман), Назив из 
општег речника набавки: -   Кутије за кућишта за бројила  - 444241000, 
 
 2. Техничке карактеристике, опис предметних добара и потребна 
количина: 

   

3.Технички опис 

3.1 Опис кућишта измештеног мерног ормана (ИМО)  

Измештени мерни орман (убудуће ће се у тексту користити скраћеница ИМО) је 
израђен од незасићеног полиестера армираног са стакленим влакнима или другог 
материјала, који је отпоран на: влагу, прашину, утицај сунца, високу и ниску 
температуру, корозију, ударце, киселине  итд., те због тога није потребно никакво 
одржавање у току експлоатације.  

ИМО се израђује у стандардној сивој боји RAL 7035. 

С обзиром да се орман ради од изолационог материјала и да се унутар ИМО-а у 
потпуности обезбеђује затвореност делова под напоном (изолованост) и заштита од 
сполјашњих додира( што је у складу са заштитом употребе уређаја класе II према 
JUS N.B2.741) ИМО са своје спољне стране носи ознаку двоструке изолованости са 
симболом. 

Кућисте ормана је компактна целина и са предње стране се затвара вратима са 
окретним шаркама. Затварање врата се обезбеђује у три тачке. Уграђује се  типска 
брава са универзалним кључем. Да би се обезбедила потпуна изолованост бравице 
су са унутрашње стране заштићене изолационим материјалом. На вратима су 
исечени отвори који се прекривају провидним изолационим материјалом, који се у 
случају оштећења може заменити без замене врата. Отвори су довољних димензија 
да се несметано може извршити увид у мерни уређај. Такође, отвор на месту 
аутоматских прекидача ("осигурача") је на вратанцима од провидног изолационог 
материјала ,са посебним кључем за свака вратанца, за потребе увида у уклопно 
стање као и манипулације(укључења и искључења). За сваки комплет аутоматских 
прекидача ("осигурача") предвидети посебна вратанца. Са предње стране врата 
утиснут је симбол лого Југоистока, уграђена је плочица са називом "ЈУГОИСТОК" 
д.о.о- Ниш, са називом типа ормана (ИМО-1, ИМО-2, ИМО-4 или ИМО-6), године 
производње и фабричким бројем, као и ознака произвођача полиестерског ормана.  

Конструкција ИМО омогућава степен механичке заштите IP54, тј. заштиту од 
продора прашине и прскања воде са свих страна.  

Вратанца и прозори у степену механичке заштите IP54. 

С обзиром да се каблови уводе у ИМО са доње стране, на дну ормана су означена 
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места за исецање отвора за пролаз каблова (у које се уграђује одговарајући број 
уводница), као и отвори за причвршћивање на слободностојеће постоље.  

Кућишта измештеног ормана мерног места могу бити и у изведби са 
слободностојећим постољем са КПК.   

 

Техничке карактеристике кућишта ИМО-а које морају бити обухваћене атестом о 
испитивању и доказу квалитета: 

- Степен механичке  заштите                                                                           

- Ниво заштите против спољашњег механичког удара                                       

- Самогасив                                                                                                  

- Термицка стабилност 

- Вододихтујући 

- Негорив 

- Отпоран на притисак, савијање, упијање воде и UV зрачење. 

 

Испитивање уграђене опреме у ИМО орманима: 

Стезаљке вијчаног типа према стандарду SRPS N.Е4 005, SRPS N.Е4 007, ЕN 
60947-7-1, ЕN 60947-7-2 

Аутоматски прекидачи ниског напона према стандарду SRPS IЕC 60898. 

Кућисте ИМО је таквих димензија да у потпуности одговара техничким захтевима 

мерног и приључног простора.  

Горња страна ИМО је урађена у виду окапнице. 

 

НАПОМЕНА: Понуђач треба доставити у понуди атесте о испитивању 
наведене опреме (кућишта ИМО и уграђене опреме у ИМО) од било које 
акредитоване институције за обављање ове врсте делатности. 

 

Мерни уређаји електричне енергије (трофазна бројила) 

1.1. ОПШТЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

1.1.1. НАЧИН РАДА – КОНСТРУКЦИЈА: Бројило мора бити електронско (статичко) за 
трофазни четворожични директни прикључак са три мерна система. 

1.1.2. НАЗНАЧЕНИ (РЕФЕРЕНТНИ) НАПОН: 3 x 230/400 (-20%, +15%) V. 

1.1.3. НАЗНАЧЕНА СТРУЈА : 5 (≥ 60) А 

1.1.4. НАЗНАЧЕНА ФРЕКВЕНЦИЈА: 50 Hz. 

1.1.5. СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА БРОЈИЛА: 

Сопствена средња снага сваког напонског кола бројила при референтном напону, 
референтној температури од 23 °C и референтној фреквенцији не сме да прелази 
вредност од 3 W и 15 VА (стандард SRPS ЕN 62053-61). 
Сопствена потрошња сваког струјног кола бројила при основној струји, референтној 
фреквенцији и референтној температури од 23 °C не сме да прелази вредност од 2.5 
VА за бројило класе 2, односно 4 VА за бројило класе 1 (стандард SRPS ЕN 62053-
21). 
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1.1.6. МИНИМАЛНА НАЗНАЧЕНА КЛАСА ТАЧНОСТИ: 
 

За активну енергију и снагу 
По стандарду SRPS ЕN 62053-21  2 
По стандарду ЕN 50470-3  А 
 
1.1.7. ОЧЕКИВАНИ ЖИВОТНИ ВЕК: минимално 15 година. 

1.1.8. ДИМЕНЗИЈЕ (КУЋИШТЕ, ПРИКЉУЧНИЦА И ПОКЛОПЦИ): 

Димензије (главне мере) морају бити урађене према слици 1. 
Све мере су у mm. 
 
b1  b2  C  h1  h2  h3  h4 
150± 1  ≤ 180  ≤ 150  ≤ 230  ≤ 265  ≤ 330  ≥ 40  
 
Димензија h4 мора да задовољава наведени услов за све уводнике проводника, без 
обзира на облик поклопца и мери се од најнижег дела прикључнице (краја уграђеног 
прекидачког модула када је монтиран) до доњег дела њеног поклопца вертикално 
испод уводника проводника на прикључници. 

 
 

Слика 1: Принципијелна скица бројила. 
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1.1.9. ПРИКЉУЧНИЦА 

У прикључници, водови бројила за директан прикључак се спајају стезаљкама са 
бакарном струјном шином са једним или два завртња, или чаурастим стезаљкама 
према стандарду SRPS ЕN 62052 – 11. 
Помоћни и командни прикључци се изводе по принципу “PLUG IN” или одговарајућим 
стезаљкама. 
Прикључница је реализована на такав начин да се у потпуности елиминише 
могућност проклизавања навоја (при максималном моменту притезања завртња 
дефинисаног од стране произвођача), испадања завртњева из «седишта» а 
истовремено обезбеди лако поновно увртање завртњева и сигурно «отварање» 
стезаљки у складу са величином отвора за увођење проводника у прикључницу, без 
обзира на положај бројила. 
Сваки завртањ стезаљке мора бити таквих димензија и одговарајућег хода да, при 
максималном моменту притезања завртња дефинисаног од стране произвођача, 
потпуно поуздано причврсти проводник и обезбеди поуздану и сигурну механичку и 
електричну везу струјне шине са проводником, и то без додатних интервенција на 
проводнику (савијање, повећање попречног пресека и сл.). 
 
1.1.10. ДИСПЛЕЈ 

Вредности мерене величине и карактеристични кодови приказују се на LC дисплеју. 
Приказ вредности мерених величина и карактеристичних кодова мора бити лако 
читљив и у лоше осветљеној околини, као и при директном осветљењу. 
Дисплеј може бити изведен као сегментни, „dоt mаtrix“ и др, све док је обезбеђен 
приказ података у складу са захтевом. 
LC дисплеј ради у аутоматском, ручном и ауто-дијагностика режиму приказа. Прелаз 
између аутоматског и ручног режима рада дисплеја се врши једноставно, на пример, 
притиском на тастер/тастере. Подразумевани режим приказа је аутоматски, у који се 
дисплеј враћа из ручног након одређеног периода мировања (тастери нису 
притискани), који је програмабилан. 
У аутоматском режиму вредности мерених и регистрованих величина приказују се 
циклично. Период приказа поједине величине треба да буде програмабилан у 
границама од 5 до 20 сек. Величине које се приказују на LC дисплеју, њихов 
редослед и број морају да буду изменљиве (програмабилне). Иницијално се на 
дисплеју бројила циклично смењују само обрачунски елементи и тренутно време и 
датум, у периоду од минимално 5 сек. 
У мануелном режиму приказа (режиму приказа величина по позиву) треба да се 
омогући приступ менију за приказ стандардних података (обрачунски подаци, 
тренутна снага, напони и струје). Величине које се приказују у менију за приказ 
стандардних података, њихов редослед и број морају да буду изменљиве 
(програмабилне) и независне од подешавања за аутоматски режим приказа. 
Режим рада дисплеја у ауто-дијагностици је реализован тако да се визуелно 
верификује исправност приказа симбола и карактера на њему (провера исправног 
рада свих сегмената LC дисплеја), као и основних функција бројила. Функција ауто-
дијагностике је детаљније објашњена у тачки 2.6. 
Ако елементи за приказивање трепћу (“блинкају”), ово се врши са учестаношћу од 
око 1 Hz. 
Приказ вредности мерених величина обухвата најмање 8 (осам) места где је број 
целих места најмање 6 (шест), а број децималних места најмање 2 (два). 
Приказ максималне снаге (максиграф) је са најмање 8 (осам) места, с тим да се за 
приказ децималних места користи бар 2 (два) места, а остало за приказ целих места. 
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За приказ карактеристичних кодова предвиђено је 5 (пет) до 7 (седам) места. 
Приказ вредности мерених величина и карактеристичних кодова потребно је јасно 
раздвојити једно од другог. 
Карактеристични кодови су у складу са SRPS ЕN 62056-61 (ОBIS). 
Висине цифара за приказ величина износе најмање: 
- за мерене величине 7 mm 
- за карактеристичне кодове 5 mm 
Одговарајући симболи се искључују („губе се“) при одсуству појединих фазних 
напона. 
У случају детекције погрешног смера тока енергије, одговарајући симболи за приказ 
присутности фазе трепћу са учестаношћу од око 1 Hz. 
У случају детекције укрштања фазног и нултог проводника (тачка 1.2.2.1.), сви 
симболи за приказ присутности фазе трепћу са учестаношћу од око 1 Hz. 
У случају детекције нарушавања интегритета мерења (скидање поклопца 
прикључнице, отварање кућишта бројила, измена параметара, утицај снажног 
магнетног поља на бројило и сл.), пожељно је да се сигнализација нарушавања врши 
преко дисплеја трептањем свих елемената, до ресета статусног регистра. 
Приступ обрачунским елементима за претходне месеце је реализован на врло 
једноставан начин (нпр, притиском на тастер у трајању од 2 секунде), при чему су 
вредности груписане по обрачунском периоду, а хронолошки поређане, почевши од 
последњег обрачунског периода ка претходнима. 

1.1.11. ТАСТЕРИ 

Бројило има најмање један тастер за кретање кроз меније који су лако доступни. 
Тастери омогућавају функције листања по менију, одабира жељеног менија, 
повратка на претходни ниво менија, повратка у аутоматски режим рада, као и 
поновног укључења бистабилне склопке у режиму рада бројила „условно укључење 
склопке“. 

1.1.12. БРОЈ ТАРИФА 

Бројило има могућност смештања мерених величина у 4 (четири) тарифна регистра. 

1.1.13. ИМПУЛСНИ (ТЕСТ) ИЗЛАЗИ 

Бројило има најмање два импулсна излаза. Обавезно је да један буде оптички (преко 
LED диоде црвене боје), а други електрични, галвански изолован, пасиван и изведен 
на одговарајућем прикључку прикључнице. 

1.1.14. КАРАКТЕРИСТИКЕ ИМПУЛСНИХ ИЗЛАЗА 

Карактеристике импулсних излаза бројила су реализоване у складу са стандардом 
SRPS ЕN 62053 – 31 оdnоsnо SRPS ЕN 62052 – 11. 

1.1.15. КОНСТАНТА БРОЈИЛА 

Константа бројила се изражава бројем импулса по јединици енергије (imp/kWh ili 
imp/kVАrh), и износи: 

Електрични – 500 imp/KWh (imp/kVАrh) 
Оптички – 1000 imp/KWh (imp/kVАrh) 

1.1.16. ТЕМПЕРАТУРНИ ОПСЕГ И КЛИМАТСКИ УСЛОВИ 

Бројило функционише у стандардном температурном опсегу за климатско подручје у 
коме се налазе купци ЈП ЕПС. 
Радна температура је у опсегу од – 25 °C до + 55 °C. 
Бројило функционише у условима релативне влажности од 95% у периоду од 24 
сата. 
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1.2. ОСТАЛЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

1.2.1. КУЋИШТЕ БРОЈИЛА - МАТЕРИЈАЛИ, ОБЛИК И ФОРМА МЕРИЛА 

Сви делови кућишта бројила, укључујући и прикључницу, морају бити направљени 
од материјала отпорног на механичке утицаје, влагу, UV зрачење и самогасивих 
особина у складу са захтевима наведеним стандардом SRPS ЕN 62052–11. 
Бројила морају да задовоље степен електричне изолације класе II (захтеви исто 
дефинисани у SRPS ЕN 62052 – 11). 
Бројила треба да приликом транспорта и складиштења користе простор у најбољој 
мери као и да се могу слагати у компактну целину. Копче и отвори који служе за 
причвршћење бројила на подлогу инсталационог ормана изведени су тако да 
бројило по монтажи буде поуздано причвршћено. 
За бројило код ког је предвиђена уградња спољашњег комуникационог модула, у 
оквиру кућишта бројила, мора да постоји простор за уградњу комуникационог модула 
(тачка 2.2.1). Тај простор је тако реализован да се не преклапа са простором 
предвиђеним за друге сврхе (ожичење бројила, прекидачки модул за даљинско 
искључење/укључење купца, прикључци за управљање потрошњом, контролу 
тарифе и сл.) и не омета директан приступ прикључници и помоћним контактима. 
Овај простор може да буде предвиђен, или испод поклопца прикључнице или испод 
посебног поклопца, али не и испод поклопца мерног дела (замена комуникационог 
модула се врши без нарушавања државне пломбе). 
Укупне димензије (главне мере) самог бројила, као и бројила са уграђеним 
комуникационим и/или спољашњим прекидачким модулом морају бити урађене 
према димензијама из тачке 1.1.8. 

1.2.2. НЕПРАВИЛНО ВЕЗИВАЊЕ И ПРЕКИД НУЛТОГ ПРОВОДНИКА 

1.2.2.1. НЕПРАВИЛНО ВЕЗИВАЊЕ 

Редослед прикључења фазних проводника «улаз – излаз» не утиче на тачност и 
исправно мерење. 
У случају укрштања фазног и нултог проводника, бројило наставља да ради, без 
обавезе да то буде у назначеној класи тачности, без временског ограничења. Након 
поновног успостављања номиналног режима, бројило наставља да правилно ради у 
назначеној класи тачности. 

1.2.2.2. ПРЕКИД НУЛТОГ ПРОВОДНИКА 

У случају прекида нултог проводника пре бројила (нестанка «нуле») бројило 
наставља да ради, без обавезе да то буде у назначеној класи тачности, без 
временског ограничења. Након поновног успостављања номиналног режима, бројило 
наставља да правилно ради у назначеној класи тачности. 

1.2.2.3. НЕСТАНАК ЈЕДНЕ ИЛИ ДВЕ ФАЗЕ 

Бројило ће исправно радити и у границама назначене класе тачности у случају 
нестанка једне или две фазе. 

1.2.3. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОМПАТИБИЛНОСТ И ОТПОРНОСТ НА ДРУГЕ 
УТИЦАЈЕ 

Бројило задовољава прописе које захтева регулатива из ове области по 
стандардима SRPS ЕN 62052 – 11 и SRPS ЕN 62053 – 21, односно ЕN 50470-1 i ЕN 
50470-3 (за бројила по МID директиви). 

 

1.2.4. ОЗНАКЕ НА БРОЈИЛУ 
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Основни подаци бројила, дати у следећој табели (позиције 1-11), су у потпуности 
означени на бројилу према стандарду SRPS ЕN 62052 – 11, односно ЕN 50470-1 (за 
бројила по МID директиви). 
Поред тих података, на бројилу се налазе и следећи подаци из табеле (позиције 12-
15). Подаци су неизбрисиви, и налазе се на предњој страни бројила. 
Ознака у форми бар-кода са типом бројила са позиције 16 је опциона, а може се 
садржати и у ознаци у форми бар-кода са позиције 15. 
Шема повезивања бројила са ознакама прикључака (позиција 17 из табеле) се може 
налазити и на неком од поклопаца. 
 
 
Р.б.  Врста знака  
1.  Серијски број  
2.  Име или заштитни знак произвођача  
3.  Ознака типа  
4.  Назначена класа тачности  
5.  Година производње  
6.  Ознака одобрења типа (службена ознака надлежног органа)  
7.  Референтни напон  
8.  Назначена фреквенција  
9.  Основна и максимална струја  
10.  Константе излазних импулса  
11.  Ознака степена изолације класе II  
12.  Комуникациони протокол  
13.  Ознака шифре обрачунске величине приказане на LC дисплеју  
14.  Ознака класе заштите  
15.  Ознака у форми бар – кода са серијским бројем бројила. Серијски број у 

форми бар кода мора бити исти као серијски број под р.бр. 1. ове табеле, 
односно садржати га недвосмислено.)  

16.  Ознака у форми бар – кода са типом бројила. Ознака типа у форми бар кода 
мора бити еквивалентна ознаци типа под р.бр. 3 ове табеле, односно на 
једнозначан начин обележавати тип бројила.  

17.  Шема повезивања са ознакама (бројевима) контактних места  
 
1.2.5. ЗАПТИВЕНОСТ 

Бројило је конструисано да обезбеди одговарајући ниво заштите од продора 
прашине и влаге. Према SRPS ЕN 60529 бројила се израђују да обезбеде ниво 
заштите најмање IP 51. 

 

2. ФУНКЦИЈЕ БРОЈИЛА 

2.1. ФУНКЦИЈЕ МЕРЕЊА, РЕГИСТРОВАЊА И ПРИКАЗА 

2.1.1. АКТИВНА ЕНЕРГИЈА 
Бројило мери, региструје и приказује активну енергију у оквирима назначене класе 
тачности. 
Бројило мери укупну активну енергију (ознака регистра 15.8.х у складу са SRPS ЕN 
62056-61 (ОBIS)). 

Приказ ових величина на дисплеју је програмабилан, као што је већ објашњено у 
тачки 1.1.10. 

 

2.1.2. МАКСИМАЛНА СНАГА 
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Бројило мери, региструје и приказује, максималну средњу активну снагу и то у свим 
тарифама (ознака регистра 1.6.х у складу са SRPS ЕN 62056-61 (ОBIS)). Период 
интеграције снаге је иницијално 15 минута. Ова вредност је програмабилна и приказ 
те вредности је лако доступан у ручном режиму рада дисплеја и даљински. Ручни 
ресет максиграфа није могућ. 

2.1.3. ТРЕНУТНА АКТИВНА СНАГА 

Бројило мери и приказује на захтев на LC дисплеју тренутну активну снагу. 

2.1.4. ПРОФИЛИ МЕРНИХ И РЕГИСТРОВАНИХ ВЕЛИЧИНА 

Бројило треба да има могућност да снима најмање 2 профила мерних или 
регистрованих величина. Сваки профил треба да подржава снимање најмање 6 
одабраних величина (канала). Период узорковања унутар сваког профила је могуће 
независно задавати. 
Измена свих параметра снимања и регистровања профила мерних и регистрованих 
величина је могућа локално (преко оптичког порта) и даљински (путем екстерне 
комуникације). 
Иницијално бројило снима следеће профиле: профил оптерећења и профил дневних 
вредности регистара. 
Опционо, бројило снима и профиле сатних вредности и мерних величина. 

2.1.4.1. ПРОФИЛ ОПТЕРЕЋЕЊА 

Бројило снима и региструје профил оптерећења (средња вредност активне снаге). 
Периода интеграције је иницијално 15 мин. У профилу оптерећења уз одговарајући 
блок регистроване средње вредности активне снаге памти се и одговарајући 
временски жиг. 
Укупни капацитет меморије за чување профила оптерећења мора да омогући 
меморисање најмање 4320 записа мерења снаге. 

2.1.4.2. ПРОФИЛ САТНИХ ВРЕДНОСТИ РЕГИСТАРА 

Бројило снима и региструје вредности свих обрачунских регистара сваких 60 мин. 
Време снимања и регистровања сатне вредности је иницијално на пун сат. 
Поред сатних вредности регистара, бројило снима и региструје статусе бројила. 
У профилу сатних вредности регистара уз одговарајући блок регистрованих 
вредности регистара памти се и одговарајући временски жиг. 
Меморија за смештај профила сатних вредности регистара и статуса бројила је 
капацитета за бар 24 уписа, по ''FIFО'' принципу. 

2.1.4.3. ПРОФИЛ ДНЕВНИХ ВРЕДНОСТИ РЕГИСТАРА 

Бројило снима и региструје вредности свих обрачунских регистара у преподешено 
време. Иницијално је то 00 часова, али је овај параметар програмабилан. 
Поред дневних вредности регистара, бројило снима и региструје статусе бројила. 
У профилу дневних вредности регистара уз одговарајући блок регистрованих 
вредности регистара памти се и одговарајући временски жиг. 
Меморија за смештај профила дневних вредности регистара и статуса бројила је 
капацитета за бар 7 уписа, по ''FIFО'' принципу. 

2.1.4.4. ПРОФИЛ МЕРНИХ ВЕЛИЧИНА 

Овај профил се иницијално користи за снимање и регистровање вредности напона 
на улазу бројила. 
У профилу мерних величина уз одговарајући блок регистрованих вредности 
регистара памти се и одговарајући временски жиг. 



 29 од 51 

Укупни капацитет меморије за чување профила мерних величина мора да омогући 
меморисање најмање 500 целина мерних величина. 
Овај профил је могуће користити и за снимање и регистровање других мерних 
величина (нпр, снимају се и региструју вредности струја кроз бројило). 

2.1.5. ДНЕВНИК ДОГАЂАЈА (ЕVЕNТ LОG) 

Бројило у посебне меморијске регистре (организоване на ''FIFО'' принципу) бележи 
догађаје који се односе на мерење, подешавање и руковање бројилом. За сваки 
догађај се генерише запис у меморији који памти врсту догађаја, временски жиг и 
статусе бројила када се догађај десио. 
Сваки од тих меморијских регистара је својеврстан дневник догађаја за ту врсту 
догађаја (догађаји везани за квалитет електричне енергије, интегритет мерења, 
управљање потрошњом и др.). Могуће је обједињавање посебних дневника догађаја 
у један јединствени Дневник догађаја. 
Бројило региструје најмање 200 догађаја. 
Пожељно је да се кодирање догађаја као и врсте догађаја који се уписују у дневнике 
догађаја уреди према препорукама које су дате у IDIS или еквивалентној 
спецификацији. 
Дневници догађаја нису избрисиви никаквом сполјном интервенцијом. 

2.1.6. МЕРЕЊЕ НАПОНА 

Бројило мери и приказује на захтев ефективну вредност напона по свакој фази. 

2.1.7. МЕРЕЊЕ СТРУЈЕ 

Бројило мери и приказује на захтев ефективну вредност струје по свакој фази. 

2.1.8. ПРИСУСТВО ФАЗА 

Бројило има приказ присуства фазног напона на прикљученим проводницима. 
Функција приказа фаза даје информацију о присуству појединих фаза. По правилу 
пад напона испод вредности од 50% назначеног напона, вреднује се као одсуство 
одговарајућег фазног напона. Ова вредност је програмабилна, а иницијално је 50%. 

2.1.9. ВРЕМЕ И ДАТУМ 

Бројило приказује време и датум са интерног уклопног часовника. 

2.1.10. ИНТЕРНИ ЧАСОВНИК 

Тачност и друге особине интерних часовника су реализоване сагласно са 
стандардом SRPS ЕN 62052-21 и SRPS ЕN 62054-21. Постављање и корекција 
времена и других особина интерног часовника се реализује на исти начин као и у 
случају параметризације енергетских величина и преко истих комуникационих 
портова. 
Напајање интерног часовника се реализује као основно и резервно. Основно 
напајање је из енергетске мреже. 
Резервно напајање интерног часовника служи за очување податка о реалном 
времену. 
Бројило поседује календар реалног времена. 

2.1.11. РЕЗЕРВНО НАПАЈАЊЕ 

Резервно напајање интерног часовника бројила је реализовано батеријом или 
суперкондензатором, при чему суперкондензатор обезбеђује чување података 
минимално 7 дана. 
Животни век батерије је минимално 10 година. 
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Уколико је животни век батерије краћи од периода важења пломбе Дирекције за 
мере и драгоцене метале, замена батерије мора бити тако реализована да не 
захтева скидање пломбе Дирекције за мерење и драгоцене материјале. У том 
случају приступ батерији мора бити заштићен посебном пломбом (пломба 
дистрибутера електричне енергије). 
Замена батерије мора бити реализована тако да у предвиђеном времену потребном 
за замену батерије не дође до губитака података у бројилу. Приликом процеса 
замене батерије, не условљава се приказ сата на дисплеју. 
Поред самог интерног часовника, батерија/суперкондензатор може да напаја и 
одређени део меморије бројила: нпр, део меморије за смештање параметара 
комуникације и сл, али не матичних или обрачунских података. 
Унутар бројила је реализована и функција испитивања стања батерије (у 
аутодијагностичком режиму рада бројила). У случају када се детектује нерегуларно 
стање батерије (квар, испражњеност или непостојање), реализована је функција 
јасног приказа нерегуларног стања и (пожељно) уписа у дневник догађаја. 

2.1.12. ПРЕБАЦИВАЊЕ ВРЕМЕНА (Dаylight Sаving Тimе – DSТ) 

Бројило поседује функцију аутоматског преласка са зимског на летње рачунање 
времена, и обрнуто (Dаylight Sаving Тimе – DSТ), а према календару 
средњеевропског времена (Cеntrаl Еurоpеаn Тimе - CЕТ). 

2.1.13. ТРЕНУТНА ТАРИФА 

Бројило има континуирани приказ тренутно активног тарифног регистра, без обзира 
који је начин његовог приказа. 

2.1.14. ЛОКАЛНО УПРАВЉАЊЕ ТАРИФНИМ РЕГИСТРИМА 

Локално управлјање тарифним регистрима се реализује помоћу интерног часовника. 
Тарифним програмом треба предвидети могућност дефинисања четири различите 
сезоне, бар пет различитих дана у оквиру сезоне и бар два различита дана за 
празнике. 
Број промена тарифе у току дана је минимално осам. 

2.1.15. ЕКСТЕРНО УПРАВЉАЊЕ ТАРИФНИМ РЕГИСТРИМА 

Екстерно управљање тарифним регистрима се изводи помоћу две стезаљке за 
прикључење контролног напона 230 V и има приоритет над локалним управљањем 
тарифним регистрима. 

2.1.16. ИНТЕГРИТЕТ МЕРЕЊА 

Бројила имају реализовану функцију евидентирања и сигнализације нарушавања 
интегритета мерења (скидање поклопца прикључнице, отварање кућишта бројила, 
измена параметара, утицај снажног магнетног поља на бројило и сл.). 
Пожељно је да бројило памти стања обрачунских регистара при сваком нарушавању 
интегритета мерења. 
За сваки од наведених догађаја, у дневник догаћаја се бележи запис са временским 
жигом када се догађај десио. 

2.1.16.1. ДЕТЕКЦИЈА СНАЖНОГ МАГНЕТНОГ ПОЉА 

Бројило има реализовану функцију детекције снажног магнетног поља које може да 
утиче на његов правилан рад. 
По детектовању магнетног поља које може да утиче на његов правилан рад, у 
дневник догађаја се записује време и датум детекције тог магнетног поља. 
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2.1.17. НЕПРОМЕНЉИВОСТ И МЕМОРИСАЊЕ ПОДАТАКА 

Матични подаци о бројилу (година производње, ознака типа и серијски број) нису 
променљиви. Такође, подаци о електричној енергији као и податак о максималној 15-
минутној снази нису променљиви. Ови подаци се налазе у делу сталне меморије 
бројила и њихов интегритет је независан од времена које је бројило провело без 
напајања (и основног и резервног).Сви остали подаци могу бити, преко 
комуникационог модула (комуникатора) и IR порта, мењани према важећем 
тарифном систему по налогу овлашћених лица. 
Обавезно предвидети да бројило у обрачунском периоду (првог или последњег дана 
у месецу) у тачно одређеном тренутку (програмабилан локално и даљински) 
забележи и региструје (запамти) стања свих тарифних регистара. 
Свака промена података која се догодила на бројилу има одговарајући запис у 
дневнику догађаја. 

2.1.18. ОДБРОЈАВАЊЕ 

Бројило има блокаду умањења достигнутих стања појединих тарифних регистара. 

2.1.19. ПЕРИОД ЧУВАЊА ПОДАТАКА 

Обрачунски подаци (активна електрична енергија и максимална средња снага са 
датумом и временом када је остварена, регистроване по тарифама) чувају се за 
најмање 12 последњих обрачунских периода (по правилу 12 месеци). Када започне 
нови циклус, мора бити обезбеђен простор за нови меморијски блок, тако да се 
брише први (најстарији) у низу регистара. 
Укупно регистрована електрична енергија се не може брисати. 

. 
НАПОМЕНА: Предмет набавке су трофазна бројила специфицирана техничком 
документацијом без модема за комуникацију и прекидачког модула(бистабилне 
склопке) али са функцијама које подржавају комуникациони протокол 
дефинисан према DLMS/COSEM, са могућношћу каснијег  интегрисања у 
АМИ/МДМ систем.  

Обавезно је доставити извештаје о испитивању (атесте) бројила од стране 
Дирекције за мере и драгоцене метале.  

 

Прикључни простор ИМО 

Прикључни простор ИМО служи за повезивање бројила са напојним водом са једне 
стране и прикључног вода купца са друге стране. 

Прикључни простор је минималне димензије (š x v) 200 x 250mm и у њему се 
монтирају аутоматски прекидачи (лимитатори) и стезаљке за прихват доводног 
кабла као и за прихват кабла ка купцу. 

Лимитатори треба да буду  од 25 А, у класи C. 

Прикључни простор мора поседовати поклопац израђен од изолационог 
материјала са могућношћу пломбирања, али тако да су након његове монтаже 
доступне полуге за искључење односно укључење аутоматских прекидача. Приступ 
осталој опреми као и демонтажа аутоматских осигурача је онемогућена без 
уклањања поклопца. Поклопац у потпуности мора покривати све неизоловане 
делове како би се у потпуности руковаоц односно корисник заштитио од случајног 
додира делова под напоном и тиме испунио услов двоструке изолованости. 

-Аутоматски прекидачи су типа C и минималне прекидне моћи 6кА (10кА) 

-Стезаљке за прихват доводног кабла као и стезаљке одводног кабла ка потрошачу 
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морају бити четворополне за проводнике до 16mm2 (за ИМО 1 и 2) и 25-35mm2 за 
ИМО 4 и ИМО 6. 

Стезаљке су са по два вијка по контакту и морају бити таквог техничког решења да 
је немогуће случајно додирнути контакт (морају бити упуштени контакти). 

У ИМО са више бројила монтирају се стезаљке са фабричким чвориштем без 
накнадно уграђених мостова. Излаз према бројилу увек је 16mm2. 

Повезивање опреме унутар ИМО извршити бакарним проводником попречног 
пресека 6mm². 

Мерни простор ИМО ормана 
 
Мерни простор се састоји од плоче за монтажу бројила електричне енергије која је 
израђена од изолационог самогасивог материјала и следећих је димензија:  

мин. ширина  220mm,  
мин. висина   350mm.  

Фиксирање табле у ормар се остварује помоћу 5 завртњева, од којих се један налази 
испод бројила ради онемогућавања демонтаже табле без скидања пломбе бројила. 
На табли се налазе канали за постављање завртњева за монтажу бројила на таблу. 
Канали су профилисани тако да не постоји могућност окретања или испадања 
завртња приликом фиксирања бројила на таблу.  
На висини од 300mm мерено од горње ивице бројила се налазе ослабљена места за 
провлачење појединачних проводника који се повезују на бројило, тако да у случају 
скидања или замене бројила не постоји могућност укрштања проводника или 
њиховог мешања. Отвори за провлачење проводника су постављени у два реда, 
тако да се могу поставити посебно напојни, а посебно излазни проводници.  
Плоча мора бити подесива по дубини како би се омогућила уградња више врста 
бројила. 

 

Врсте ИМО ормана 

У зависности од потербе наручиоца и врсте уградње ИМО може бити  

- ИМО за монтажу на стуб комплет са  опремом за уградњу на стуб која 
подразумева носач који је причвршћен на леђа ормара и траке од нерђајућег 
материјала са спојним прибором која омогућава монтажу на стубове различитог 
пречника. 

- ИМО за монтажу на типско слободностојеће постоље 

ИМО ормарић са типским полиестерским постољем за уградњу на тлу, са уграђеним 
КПК, опремљеним NH растављачким основама са могућношћу пломбирања називне 
струје 125 А(тип "мини") и осигурачима: 

- називне струје 35 А(тип "мини") (за тип ИМО-1 ) 
- називне струје 63 А(тип "мини") (за тип ИМО-2) 
- називне струје 100 А(тип "мини") (за тип ИМО-4 ) 
- називне струје 160 А(тип "мини") (за тип ИМО-6 ) 

Повезивање NH основа и стезаљки за прихватање доводног кабла унутар ИМО 
извести каблом са бакарним проводницима пресека  35mm2 за све захтеване типове 
ИМО ормарића.           

Сви понуђачи који подносе понуду, дужни су да као услов исправности понуде, уз 
исту доставе и узорке за сваки захтевани орман и то: 

1) ИМО -1 са комплетном опремом за уградњу на АБ стуб, 
2) ИМО -1  у комплету са одговрајућим постолјем за уградњу на тлу, 
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3) ИМО-2/V са комплетном опремом за уградњу на АБ стуб, 
4) ИМО -2/V  у комплету са одговрајућим постолјем за уградњу на тлу, 
5) ИМО-2/H са комплетном опремом за уградњу на АБ стуб, 
6) ИМО -2/H  у комплету са одговрајућим постолјем за уградњу на тлу, 
7) ИМО -4 са комплетном опремом за уградњу на АБ стуб, 
8) ИМО -4  у комплету са одговрајућим постолјем за уградњу на тлу.  
9) ИМО -6 са комплетном опремом за уградњу на АБ стуб, 
  
Под термином ''орман са комплетном опремом'', подразумева се комплетно 
опремљен ИМО орман спреман за уградњу, шемиран и са одговарајућим бројем 
уграђених мерних уређаја (трофазних бројила), у зависности од типа ИМО-а. 
Као резерва, за сваки орман предвиђено је по једно трофазно бројило електричне 
енергије, представљено у структури цена. 
 
НАПОМЕНА: Понуда понуђача, који не достави захтеване узорке, уз понуду, 
биће одбијена због битних неодостатака од стране комисије за технички 
преглед, као и оних понуђача који доставе узорке који нису у складу са 
захтеваном техничком документацијом. 
 
 
  
     
 3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
 
 Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију предеметних добара у трајању од 
најмање 12 месеца/и. 
  
 НАПОМЕНА: Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди 
 гарантни рок краћи од 12 месеца/и – биће оцењена као неприхватљива.  
 
  
 4. Рок испоруке: 
 
 - према прихваћеној понуди изабраног понуђача  
 
  
 5. Место испоруке: 
 
 - ,,Ф-ко'' купац (наручилац). 
 
 
 6. Евентуално додатне услуге 
 
 

--------------------------------- 
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 На основу чл. 61. ст.4. тач:7) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), 
као и на основу чл.2. ст.1. тач: 9), чл.11. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), прописује се и доноси се: 
 

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин како се попуњава образац Структуре понуђене цене (у 
далјем тексту: Структура цене) од стране понуђача. 
 

1. Образац Структуре понуђене цене сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач преузима са конкурсном 
документацијом. 
     2.  Образац Структуре понуђене цене попуњава се на српском језику. 
     3.  Образац Структуре понуђене  цене попуњава се читко, штампаним словима. 
     4.  Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног 

захтева наручиоца. 
     5. У датом тексту, после речи: „а на основу наше понуде, под бр.________ од 

_________ 2013. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и 
датум које је понуђач уписао у обрасцу понуде.          

     7. У датој табели, у колони бр.5 - „ Јединична цена без ПДВ-а (динара)“  – 
уписати појединачну цену, према датој јединици мере, за сваку врсту робе 
(услуге) понаособ.   

     8. У датој табели, у колони бр.6 - „Износ без ПДВ-а (динара), “  – уписати износ 
који одговара производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - 
„Количина, Укупно “ и јединичних цена уписаних у колони бр.5  -„ Јединична 
цена без ПДВ-а (динара)“  (колона 4 Х 5 ).   

     9. У реду „УКУПНО:“  – бројчано уписати износ који представља збир износа свих 
позиција из колоне бр.6 - „Износ без ПДВ-а“ . 

    10. У реду „ПДВ %“  – бројчано уписати износ обрачунатог ПДВ-а на основицу коју 
представља укупан износ из реда „УКУПНО - без ПДВ-а“ . 

    11. У реду „ЗА УПЛАТУ“  – уписати бројчани износ који представља збир износа из 
реда „УКУПНО - без ПДВ-а“  и износа обрачунатог ПДВ-а, уписаног у реду 
„ПДВ %“.  

    12. У Обрасцу Структуре цене, испод дате Табеле, на "празној" линији после 
текста "Понуђена цена за уплату и словима''  - уписати словима износ који је 
уписан у Табели, у реду „ЗА УПЛАТУ“  

13. У случају постојања рачунских грешака, у погледу укупне цене по позицијама,  
меродавна ће бити јединична цена изказана у тој истој позицији. У том 
случају, наручилац ће уз сагласност понуђача извршити исправан обрачун 
укупне цене у конкретној позицији, као и корекцију укупне понуђене цене, а у 
складу са извршеном корекцијом.  

 
----------------------------- 
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Образац структуре понуђене цене 
Образац бр.3. 

 
 

Н-ЈН бр.16/13 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
добара: - ИМО ормани (измештени мерни орман), Назив из општег речника 
набавки: -   Кутије за кућишта за бројила  - 444241000, Н - ЈН бр. 16/13, а на 
основу наше понуде, под бр.______________ од ______________ 2013. године, 
доставлјамо Вам 

  
СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ   

 

1 2 3 4 5 6 

Количина  
Јединична 
цена без   
ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а Ред.        

Бр. 

 
Назив робе 

 

Јед.   
Мере 

Укупно (динара) (динара) 

1.  
ИМО-1 са комплетном 
опремом за уградњу на АБ 
стуб 

комада 30   

1а Трофазно бројило  комада  30   

2.  
ИМО-1 у комплету са 
одговарајућим постољем за 
уградњу на тлу 

комада 15   

2а Трофазно бројило комада 15   

3.  
ИМО-2/В са комплетном 
опремом за уградњу на АБ 
стуб 

комада 250   

3а Трофазно бројило комада 250   

4. 
ИМО-2/В  у комплету са 
одговарајућим постољем за 
уградњу на тлу 

комада 25   

4.а Трофазно бројило комада 25   

5 
ИМО-2/Х у комплету са 
одговарајућим постољем за 
уградњу на тлу 

комада 20   

5а Трофазно бројило комада 20   

6. 
ИМО-2/ Х са комплетном 
опремом за уградњу на АБ 
стуб 

комада 50   

6.а Трофазно бројило комада 50   
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(Укупно са ПДВ-ом и словима:   _____________________________ 
 
_______________________________________________________).  
 
 Плаћање, испорука и уградња добара које чине предмет ове јавне набавке, 
под условима из прихваћене понуде понуђача. 
 
 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                           _______________________ 

       (потпис) 
                    

                           _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

          
         _______________ 
            (навести функцију) 

 
 
 
 

 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
 

7. 
ИМО-4 са комплетном 
опремом за уградњу на АБ 
стуб 

комада 150   

7а. Трофазно бројило комада 150   

8. 
ИМО-4 у комплету са 
одговарајућим постољем за 
уградњу на тлу 

комада 15   

8а Трофазно бројило комада 15   

9. 
ИМО-6 са комплетном 
опремом за уградњу на АБ 
стуб 

комада 5   

9а Трофазно бројило   5   

    УКУПНО без 
ПДВ-а  

    
 

ПДВ %  
 

 

    УКУПНО са 
ПДВ-ом  
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 Образац трошкова припреме понуде 

 
Образац бр.4. 

 
 

Н-ЈН бр.16/13 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара: -  ИМО ормани (измештени мерни орман), Назив из општег речника 
набавки: -   Кутије за кућишта за бројила  - 444241000, Н-ЈН 16/13,  достављамо 
Вам 
  

 
ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

1. Образац трошкова припреме понуде сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач  преузима са конкурсном 
документацијом. 

2.  Образац трошкова припреме понуде попуњава се на српском језику. 
3. Оразац трошкова припреме понуде попуњава се читко, штампаним словима 
и цена се исказује у динарима и бројчано. 

1 2 3 4 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом Ред.        

Бр. 
Назив трошкова припреме понуде 

 
(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 
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 4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и 
модела:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 
када наручилац од понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то 
само ако су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 
уколико наручилац од понуђача не захтева доставу узорака и модела уз понуду -  не 
изјашњавати се на овој позицији.  
 5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у 
случају када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а 
обезбеђења (нпр. меница за озбиљност понуде), уколико наручилац не захтева 
доставу средства обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 6. У датој табели, у реду под тачком 3. - ''Остали непоменути трошкови:''  у 
колони 2., на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач 
имао приликом припреме понуде за предметну јавну набавку, уколико осталих 
трошкова није било - не изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано 
исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео 
остале трошкове, уколико осталих трошкова није било -  не изјашњавати се на овим 
позицијама. 

7. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 3., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.3 - „Цена без 
ПДВ-а“ . 

8. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 4., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са 
ПДВ-ом“ . 
 
 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
  
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.5. 
 

(Меморандум пословне банке)  
 
 
 
 

ИЗЈАВА БАНКЕ 
О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ИЗДАВАЊА 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 
 

 У вези са позивом Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"Југоисток" д.о.о. Ниш, огранак "Електродистрибуција Ниш", за јавну набавку добара: 
- ИМО ормани (измештени мерни орман), Назив из општег речника набавки: -   
Кутије за кућишта за бројила  - 444241000, у  отвореном поступку, Н-ЈН 16/13, овим 
потврђујемо да ћемо на захтев _________________________ (унети назив Понуђача) 
– издати неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, без права приговора на 10% од укупног износа понуде са 
ПДВ-ом, што износи 42.000.000,00 дин, и крајњим роком важности 5 дана дужим од 
шестомесечног рока испоруке, рачунајући од датума закључења уговора.  
 
 Корисник банкарске гаранције је Привредно друштва за дистрибуцију 
електричне енергије "Југоисток" д.о.о. Ниш, огранак "Електродистрибуција Ниш". 
  
 Гаранција ће бити издата за рачун _____________________________ (унети 
назив – Понуђача) из _______________, ул. _________________ бр. ______, уколико 
његова понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци број Н-ЈН 16./13.  
 
 
 
 
 
 
Место и датум:                              М. П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
 
                                                                                                    ПОСЛОВНЕ БАНКЕ  
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Образац бр.6. 

 
 

(Меморандум пословне банке)  
 
 
 
 

ИЗЈАВА БАНКЕ 
О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ИЗДАВАЊА 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
  
 

 
 У вези са позивом Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"Југоисток" д.о.о. Ниш, огранак "Електродистрибуција Ниш", за јавну набавку добара: 
- ИМО ормани (измештени мерни орман), Назив из општег речника набавки: -   
Кутије за кућишта за бројила  - 444241000, у  отвореном поступку, Н-ЈН 16/13, овим 
потврђујемо да ћемо на захтев _________________________ (унети назив  – 
Понуђача) издати неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, без права приговора у износу 
10 % од укупног износа понуде са ПДВ-ом, што износи 42.000.000,00  дин, и крајњим 
роком важности 3 (три) дана дужим од дана истека гарантног рока.  
 
 
 Корисник банкарске гаранције је Привредно друштва за дистрибуцију 
електричне енергије "Југоисток" д.о.о. Ниш, огранак "Електродистрибуција Ниш". 
  
 Гаранција ће бити издата за рачун _____________________________ (унети 
назив – Понуђача) из _________________, ул. __________________ бр. _____, 
уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци број Н-ЈН 
16/13.  
 
 
 
 
 
 
Место и датум:                              М. П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
 
                                                                                              ПОСЛОВНЕ БАНКЕ  
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 41 од 51 

Образац бр.7 
 

 
 
 

СПОРАЗУМ 
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
(Н-ЈН 16/13) 

 
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набаваке добара: - ИМО ормани 
(измештени мерни орман), Назив из општег речника набавки: -   Кутије за 
кућишта за бројила  - 444241000, у  отвореном поступку, Н-ЈН 16/13,  
 
 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:                   ________________________________ 
  
    Назив  банке:                               ________________________________ 
 
    Навести назив понуђача:            ________________________________ 
 
    Место седишта:                            ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
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. 
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Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадне промена 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), потписати 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. Дрги 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 (Образац бр. 7) подносити само у случају 
подношења заједничне понуде. 
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Образац бр.8. 
Модел уговора 

 
У  Г  О  В  О  Р 

О  КУПО-ПРОДАЈИ 
(Н-ЈН бр.16/13) 

 
 

 Закључен  у Нишу, између: 
 

 1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, огранак "Електродистрибуција Ниш", са седиштем у 
Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а, са ПИБ-ом 104196932, са мататичним бројем 
20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК банке'', које заступа директор Андрија 
Вукашиновић, дипл.ел.инж., као купац, с једне стране и   

 
 
2.  _______________________________________ из ______________________ 
 

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

Чл.1. 
  
 Уговорне стране заједнички констатују да је продавац изабран од стране купца 
за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара: - ИМО ормани 
(измештени мерни орман), Назив из општег речника набавки: -   Кутије за 
кућишта за бројила  - 444241000, која чине предмет овог уговора. 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 
 Предмет овог уговора је набавка добара: - ИМО ормани (измештени мерни 
орман), Назив из општег речника набавки: -   Кутије за кућишта за бројила  - 
444241000, - (Н-ЈН бр.16/13), а у свему према захтевима и техничким 
карактеристикама наручиоца из Конкурсне документације за предметну јавну 
набавку, односно обрасцу Структуре цене, који је саставни део конкурсне 
документације и прихваћене понуде продавца, 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. 

 
 Купац наручује, а продавац прихвата и уједно се обавезује да испоруку 
предметних добара 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 продавац испоручити, одређени су 
у Конкурсној документацији, односно у Обрасцу структуре цене који је саставни део 
Конкурсне документације за предметну јавну набавку.  
 
 
УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Чл.4. 
 

 Уговорне стране су сагаласне да уговорене јединичне цене за набавку добара: 
- ИМО ормани (измештени мерни орман), Назив из општег речника набавки: -   
Кутије за кућишта за бројила  - 444241000,  Н-ЈН 16/13,  износе: 
 
1) ИМО-1 са комплетном опремом за уградњу на АБ стуб ______________ динара, без 
обрачунатог ПДВ-а, 
 
2) ИМО-1 у комплету са одговарајућим постољем за уградњу на тлу______________ 
динара, без обрачунатог ПДВ-а, 
 
3) ИМО-2/V са комплетном опремом за уградњу на АБ стуб______________ динара, 
без обрачунатог ПДВ-а, 
 
4) ИМО-2/V  у комплету са одговарајућим постољем за уградњу на тлу______________ 
динара, без обрачунатог ПДВ-а, 
 
5) ИМО-2/H у комплету са одговарајућим постољем за уградњу на тлу______________ 
динара, без обрачунатог ПДВ-а, 
 
6) ИМО-2/H са комплетном опремом за уградњу на АБ стуб______________ динара, 
без обрачунатог ПДВ-а, 
 
7) ИМО-4 са комплетном опремом за уградњу на АБ стуб______________ динара, без 
обрачунатог ПДВ-а, 
 
8) ИМО-4 у комплету са одговарајућим постољем за уградњу на тлу______________ 
динара, без обрачунатог ПДВ-а, 
 
9) ИМО-6 са комплетном опремом за уградњу на АБ стуб______________ динара, без 
обрачунатог ПДВ-а, 
 
10) Трофазно бројило ______________ динара, без обрачунатог ПДВ-а, 
 
 

             ___________________________ 
       (м.п.)                                 (потпис одг. лица понуђача)     
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Уговорена цена подразумева и трошкове царине, трошкове транспорта 
опреме који испоручује продавац, монтажу опреме и материјала, затим трошкове 
радне снаге и средстава рада до места испоруке и монтаже опреме, као и све 
остале зависне трошкове. 

 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Чл.5. 
 

Купац се обавезује да плаћање врши на начин и у року из прихваћене понуде 
продавца.                               
 Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун продавца. 
 
 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ  

Чл.6. 
 

 Продавац се обавезује да испоруку предметних добара изврши по клаузули ф-
ко магацин ЕД Ниш.   
 
 
РОК ИСПОРУКЕ  

Чл 7. 
 

Продавац се обавезује да испоруку предметних добара, која су предмет јавне 
набавке,  изврши у року из прихваћене понуде продавца.   

Уговорне стране су се сагласиле да је рок испоруке са монтажом битан 
елемент овог уговора.                                                         
 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Чл.8. 

Обавезе продавца су: 
• да испоручена роба, по квалитету, испуњава све услове из конкурсне 
документације и прихваћене понуде продавца, 

• да купцу преда робу која је предмет овог уговора у исправном функционалном 
стању, 

 
 

 
             ___________________________ 

       (м.п.)                                 (потпис одг. лица понуђача)     
 
• . да купцу, уз робу, преда атест овлашћене организације, као и гаранти лист 
произвођача, 

• као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
 
  
ОБАВЕЗЕ КУПЦА 
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Чл.9. 

Обавезе купца су: 
• да продавцу исплати уговорену цену за испоручену робу у року и на начин 
предвиђен овим уговором, односно у свему према прихваћеној понуди 
продавца,  

• да прими робу која је предмет овог уговора,  
• као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.  
 

                                                             
 

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ  И  ОДГОВОРНОСТ  
 

Чл. 10. 
 

 У смислу Закона о безбедности радника на раду (Сл. гл. РС бр.101/205), купац 
се обавезује да:  
            - своје запослене, који обављају послове као непосредни извршиоци, 

оспособи за безбедан и здрав рад, (чл.29), 
            - обезбеди одговарајућу заштитну опрему, у смислу сопственог акта о 

процени ризика, (Чл.23) и 
            -  у случају да се приликом извођења предметних послова, нађу два или више 

послодавца, неопходно је да продавац инсистира и приступи закључењу 
споразума са тим другим послодавцима, о спровођењу заједничких мера 
које обезбеђују безбедност и здравље на раду свих запослених (чл.19).   

 
Чл.11. 

 
 Уговорне стране су се споразумеле да продавац преузима и сноси пуну 
одговорност (материјалну и нематеријалну) за, евентуалне, несрећне случајеве који 
могу настати у току испоруке и монтаже предметних 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 
купца у случајевима из претходног става.    
 
 
 
 

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

 
 
 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  

 
Чл.12. 

 
 Квантитативни и квалитативни пријем испоручених и уграђених предметних 
добара извршиће заједничка комисија у року од три дана од дана испоруке и 
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уградње предметних добара, састављена од по најмање једног представника 
уговорних страна, у моменту пријема завршеног посла, записничким путем (Записник 
о примопредаји испоручених и уграђених предметних добара - без примедби). 
 
 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
испоруци и уградњи предметних добара, наручилац има право да одбије пријем 
такве испоруке и уградње предметних добара, с тим што је дужан да продавцу одмах 
на то укаже, а продавац се обавезује да исте отклони одмах - о свом трошку и 
испоруку са уградњом усагласи са условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде продавца. 
  
 Уговорне стране су се споразумеле да, 90-ог дана од дана потписивања 
Записника о примопредаји испоручених и уграђених предметних добара - без 
примедби, из ст.1. овог члана, потпишу и Записник о исправном функционисању 
система заштите и даљинског управљања, којим ће се констатовати исправност 
функционисања система, односно уграђене и монтиране опреме на трафостаници – 
без примедби.  
 

Уколико у року из претходног става, а по претходном захтеву купца или 
самоиницијативно, продавац буде интервенисао на монтираној опреми 
трафостанице због нефункционисања система или његовог неправилног 
функционисања или функционисања мимо услова из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, рок из претходног става почиње изнова тећи, почев од 
првог наредног дана од дана извршене интервенције.   

 
     

 ГАРАНЦИЈА 
Чл.13. 

 
 Продавац гарантује купцу за испоручену и уграђену опрему која чине предмет 
овог уговора. 
 Гарантни рок за уграђена предметна добра која чине предмет овог уговора је 
из прихваћене понуде продавца. 
 Продавац се обавезује да, у гарантном року, отклони све недостатке над 
уграђеном опремом, одмах по пријављивању недостатака, а најкасније у року од 10 
дана, као и да ће купцу надокнадити сву штету коју би услед квалитативних 
недостатака била проузрокована купцу. 
  

 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 
 

Чл.14. 
 
 Банкарска гаранција за добро извршење посла  
 

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

 
 Продавац се обавезује да, у року од 15 дана од дана достављања овог 
Уговора на потпис, Купцу достави потписан уговор и банкарску гаранцију за добро 
извршење посла.  
 Банкарска гаранција за добро извршење посла треба да буде неопозива, 
безусловна, платива на први позив и без права на приговор, издата у висини од 10% 
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од укупно уговорене купопродајне цене са обрачунатим ПДВ-ом, са роком важења 5 
(пет) календарских дана, дужим од шестомесечног рока испоруке, рачунајући од 
датума закључења уговора.  
 Уколико продавац не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла 
 у року из претходног става, сматраће се да је продавац одустао од закључења 
овог уговора, те да овај уговор неће производити никакво правно дејство.  
 Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла 
у случају да продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и 
рока испоруке, предвиђених овим уговором.  

 
 

Члан 15. 
 

 Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  
 
 Продавац се обавезује да, у року од 5 (пет) дана пре истека гаранције за 
добро извршење посла, а најкасније у тренутку примопредаје предметних добра и 
сачињавања Записника о квантитативном пријему, преда купцу Банкарску гаранцију 
за отклањање недостатака у гарантном року.  
 Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року треба да 
буде неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор, издата 
у висини од 10% од укупно уговорене купопродајне цене са обрачунатим ПДВ-ом, са 
роком важења 3 (три) дана дужим од истека гарантног рока.  
 Уколико продавац не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака 
у гарантном року у року из претходног става, купац има право да реализује поднету 
банкарску гаранцију за добро извршење посла.  
 Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака 
у гарантном року у случају да продавац не испуни своје уговорне обавезе које се 
односе на на начин, услове и рок извршења обавеза у гарантном року.  
 
 
РАСКИД УГОВОРА  

Члан 16. 
 

 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.  
                        
                                                              
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Чл.17. 
 

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

 
 Овај уговор закључује се на одређено време и траје до исцрпљивања 
предвиђених новчаних средстава у износу од 35.000.000,00 динара, без обрачунатог 
ПДВ-а.  
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.18. 
 

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

Чл.19. 
 

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

 
 

 Чл.20. 
 

 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 купца,                                                                  За продавца, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                          Д И Р Е К Т О Р, 
 
                 
  _______________________________                        ____________________________    
 (Андрија Вукашиновић, дипл.ел.инж.)                        (                   ) 
                                                             
 
 
 


