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НИШ-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ; 

18300 Пирот, Таковска бр.3; 

Тел.: 010/342-555; Факс: 010/343-206; 

www.jugoistok.com;  

03-3910/5 
Датум: 26.09.2014. година                                                                        QOP-E-002 
 

                                  

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

   ЈАВНА НАБАВКА ПИ-ЈН бр. 28-14 

 
 

 
 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА 
СТУБНУ  TS 10/0,4kV  "КАЛУЂЕРЕВО II" СА НАПОЈНИМ 10 kV 
ВОДОМ  
 

Рок за подношење понуда: закључно са 27.10.2014. године, до 12,00 часова. 
 

Датум јавног отварања понуда: 27.10.2014. године, у 12,30 часова. 
 
 
 
 
 
 
 

Пирот, 
Септембар, 2014. године 

 
 

 
Матични број: 20114142; ПИБ: 104196932; Рачун: 105-10141-64 Аик банка 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 03-3910/2 
од 21.07.2014. године број набавке ПИ-ЈН бр.28-14 и Решења о образовању комисије 
за јавну набавку бр.03-3910/3 од 21.07.2014. године, припремљена је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку добара у отвореном поступку: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА 
СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, (ОРН: 44320000 – Каблови и 
сродни производи; 44212226 – Стубови електричне мреже; 30231200 – 
Конзоле; 31213200 – Дистрибутивни трансформатори; 31214110 – 
Растављачи  и  44111511 – Електрични изолатори), а по предмету ПИ-ЈН 
бр.28-14.  

 

Конкурсна докментација садржи: 

Тачака из 
конкурсне 

Назив поглавља Страна 

 Насловна страна страна 1 

 Садржај конкурсне документације страна 2 

1  Општи подаци о јавној набавци страна 3 

2  
Подаци о предмету јавне набавке  
и спецификација захтева 

страна 4  

до 7 

3  Упутство понуђачима како да сачине понуду 
страна 8 

до 19 

4  
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76.  закона о јавним набавкама и упутство како се 
доказује   испуњеност тих услова 

страна 20 
до 23 

5  Упутство за попуњавање обрасца структуре цене страна 24 

6  Критеријуми и пондери за оцењивање понуда и избор  
најповољније понуде 

страна 25 
до 27 

7  Објашњење уз модел уговора страна 28 

 
Обрасци (1-12) 

страна 29 
до 48 

 
Модел уговора – Образац бр.13 

страна 49 
до 55 

 Једнополна шема НН ормана за Стубну ТС страна 56 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАЦИ 
 
 
 
 

1.1 Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК ДОО НИШ  
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ у Пироту,  у ул. Таковска бр. 3, интернет страница: 
www. јugoistok.com 
 
 
1.2 Врста поступка јавне набавке: На основу члана 32. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/2012) и Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/2013) ЕД ЈУГОИСТОК ДОО НИШ 
– ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ, ул. Таковска бр.3, 18300 Пирот (у даљем тексту: 
Наручилац) спроводи отворени поступак јавне набавке. 
 
 

1.3 Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке су добра - Набавка материјала 
за СТС „Калуђерево 2“ са 10kV водом,(ОРН: 44320000 – Каблови и сродни 
производи; 44212226 – Стубови електричне мреже; 30231200 – Конзоле; 
31213200 – Дистрибутивни трансформатори; 31214110 – Растављачи  и  
44111511 – Електрични изолатори), а по предмету ПИ-ЈН бр.28-14.  

 
 

1.4 Сврха спровођења поступка јавне набавке: поступак се спроводи ради 
закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
1.5 Контакт: Борислава Колић, дипл.ел.инж.,тел:010/342-555, факс 010/343-206, 
адреса електронске поште: borislava.kolic@jugoistok.com 
 
 
1.6 Рок за подношење понуда:  
 
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца дана 26.09.2014. године.  
 
Рок за достављање понуда је 27.10.2014. године до 12.00 часова. 
                                                           
Јавно отварање понуда обавиће се дана 27.10.2014. у 12.30 часова.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:borislava.kolic@jugoistok.com


Конкурсна документација у отвореном поступку за ПИ-ЈН бр. 28-14 4/56 

  

 

 
 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЗАХТЕВА 

 
 

2.1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
 

Набавка добара - Набавка материјала за СТС „Калуђерево 2“ са 10kV водом, 
(ОРН: 44320000 – Каблови и сродни производи; 44212226 – Стубови 
електричне мреже; 30231200 – Конзоле; 31213200 – Дистрибутивни 
трансформатори; 31214110 – Растављачи и 44111511 – Електрични изолатори).  
 
2.2.  Захтеване техничке карактеристике и потребне количине: 
 
 

р.б. Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

1 
Челичнорешеткасти стуб за СТС крајње снаге до 

400кВА, комплет са свим  
     потребним конзолама за ношење опреме 

ком 1 

2 

 Растављач за вертикалну монтажу са приграђеним 
одводницима  

    пренапона  тип Р-ВОП 12кв 200А, комплет са 
полужним погоном ("Елби"       

     Ваљево) 

ком 1 

3 

Једнополно Постоље ВН. осигурача за спољну 
монтажу за директну монтажу на болцн 

трансформатора  типа VNO-E1 производње Елби 
Ваљево или одговарајући, у комплету са осигурачем 

ВВА од 16А   

ком 6 

4 

Каблови за ел. везе на ВН страни (до трафоа) и НН 
страни (трафо-ННРО), комплет  

    са КСП прибором за снагу до 250кВА ("Елби" 
Ваљево) 

комплет 1 

5 
 Енергетски трансформатор 10/0,4кВ, снаге 100кВА, 

спреге Yз5 (са намотајима од бакра и са смањеним 
губицима). 

ком 1 

6 

НН разводни орман за стубну трафостаницу од 
нерђајућег челика дебљине 2мм, са степеном заштите 

IP 54, са 4 извода и пољем ул. расвете, према 
једнополној шеми.    

ком 1 

7                         FeZn трака 30x4мм  кг 500 

8 Поцинковани цевасти уземљивач ø2,5", Л=3м  ком 20 

9 Укрсни комад трака трака 60x60 ком 100 

10 Кабл ПП00 1x50мм2 , 1кВ м 100 

11 Пластична цев  ø 50мм   м 20 

12 
Перфорирана трака ширине 25 мм , са рупама ø 6мм, 

дужине 2м 
ком 50 

13 Завртањ са матицом М5x20  ком 50 
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14 
Алуминијумска позор таблица 300Х300мм "ЗЛАТНА 

ПРАВИЛА"   
ком 20 

15 Бетон МБ 20 м3 12 

16 ВН носећи бетонски стуб АН-12/250 (Бетоњерка.) ком 7 

17 ВН угаони бетонски стуб АУ-12/40 (Бетоњерка)    ком 4 

18 ВН угаони бетонски стуб АУ-9/40º(Бетоњерка)  ком 4 

19 
Растављач за вертикалну монтажу типа ЛРЕ9-с "Елби" 

Ваљево или одговарајући. 
ком 3 

20 

Затезно-носећи композитни изолатор 24 кВ на 
крајевима карика -  карика постављене у оси, струјне 

стазе 540мм, типа ЗНСИ -Б (појачана изолација) 
(к.бр.10005) производње "Елби" Ваљево или 

одговарајући  
   

ком 30 

21 

Затезно-носећи композитни изолатор 36 кВ на 
крајевима карика - карика постављене у оси, струјне 

стазе 810мм, типа ЗНСИ -Б (појачана изолација) 
(к.бр.10005) производње "Елби" Ваљево или 

одговарајући  
   

ком 100 

22 
Шкопац са клином и расцепком катал.број. 40014 

производње "Елби" Ваљево или одговарајући  
ком 30 

23 
Одстојник катал.број 40051 производње "Елби" 

Ваљево или одговарајући  
ком 24 

24 
Клин са расцепком за одстојник производње "Елби" 

Ваљево или одговарајући  
ком 36 

25 Продужник 00 кат. Број 40053  ком 10 

26 
Затезна клинаста стезаљка са клином и расцепкомЗКС 

за АлЧ 35мм² 
ком 10 

27 
Подпорни силиконски изолатор ПСИ (к.бр.10002) 

"Елби" Ваљево комплет 
     са подпором М-24 и капом 

ком 50 

28  Фефиx стезаљка 35-50мм ком 60 

29 
Струјне стезаљке ФСС 35-50/3 (к.бр.3735503 - "Феман" 

Јагодина) 
ком 30 

30 Проводник АлЧ 35 мм2 кг 300 

31 Завртањ са матицом М16x50  ком 22 

32 Затезни изолатор З-80 ком 25 

33 Матица М-18 ком 50 

34 
Заштитник траке за бет. стуб АУ-9/40 (у прилогу 

документације је цртеж) 
ком 30 

35 
Заштитник траке за челичнорешеткасти стуб (у прилогу 

документације је цртеж) 
ком 30 

36 

Двоструки завртањ са навртком заштићен галванским 
цинковањем (Потпора поцинкована Ш1) димензија 

М18х250/50 каталош.бр. 4701197 производње "Феман" 
Јагодина или одговарајући  

ком 200 

37 

Двоструки завртањ са навртком заштићен галванским 
цинковањем (Потпора поцинкована Ш2) димензија 

М18х450/50 каталош.бр. 4701201 производње "Феман" 
Јагодина или одговарајући  

ком 80 

38 Биметална стезаљка АЛ-Цу 16-70мм ком 20 
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39 
Одводник пренапона 0,5 KV - 10KA за неизоловану 
мрежу са прихватом за ALČ уже, а на другом крају 

проводник P/F дужине 1 m   
ком 12 

40 
Топловаљани „ L“ профил 60x60x6mm, 

квалитета S-235 
kg 200 

41 
Топловаљани „ L“ профил 50x50x5mm,  

квалитета S-235 
kg 200 

42 
Топловаљани „ L“ профил 40x40x5mm, 

квалитета S-235 
kg 200 

43 
Правоугаона шавна цев 60x40x4mm, 
(црна челична цев), квалитета S-235 

kg 200 

44 
Квадратна шавна цев 40x40x4mm,  

(црна челична цев), квалитета S-235 
kg 200 

45 
Округла шавна цев ø 1", дебљине зида 4 mm,  

(црна челична цев), квалитета S-235 
kg 300 

46 Ваљани челик Ǿ18, квалитета S-235 kg 200 

47 Ваљани челик Ǿ16, квалитета S-235 kg 250 

48 Шпаринг (флах) 50x5 mm, квалитета S-235 kg 300 

49 Шпаринг (флах) 60x6 mm, квалитета S-235 kg 300 

 
 

2.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: 
 
        - Понуђачи су дужани да уз понуду, за горе наведена добра под редним бројем 
1,2,3,5,6,10,16,17,18,19,20,21,27,28,29,30,38 и 39 табеле 2.2 Захтеване техничке 
карактеристике и потребне количине:, доставе уверење о квалитету, односно типски 
атест, испитни лист или налаз о испитивању. Такође уз понуду је потребно доставити и 
техничку документацију (скице и цртеже) којом се доказује да понуђена добра 
одговарају захтеву. Атестна документација треба да буде издата од стране овлашћене 
независне акредитоване лабораторије. 
         - Атестна документација и проспектни материјал који се достављају уз понуду, 
ради лакшег прегледавања требају бити поређана и ручно нумерисана бројем у 
горњем десном углу, тако да одговарају редном броју предметних добара из табеле 2. 
Захтеване техничке карактеристике и потребне количине.  
       Уколико се нуде добра која нису произведена и испитана у земљи Србији и 
поседују атестну документацију која није на српском језику, атестну документацију је 
потребно превести на српски језик и превод мора бити оверен од стране судског 
тумача. 
      Понуђена добра морају бити нова, испоручена у оригиналном паковању, 
неотпакована, са припадајућом техничком документацијом и гарантним листом. 
       Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће Комисија наручиоца у 
моменту испоруке у магацин ЕД Пирот, о чему ће бити сачињен Записник о 
квалитативном и квантитативном пријему. 
       Број Записника о квантитативном и квалитативном пријему одговараће броју 
испорука. 
     Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања, 
представници Наручиоца сачиниће Записник са примедбама који ће Испоручиоца 
обавезивати да их у року од 7 (седам) дана отклони и процес испоруке усагласи са 
условима из конкурсне документације. У супротном, Наручилац ће раскинути Уговор и 
реализовати меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора 
без ПДВ-а. 

Изабрани понуђач је дужан да у циљу дoказивања квалитета предметних добра 
приликом испоруке истих, достави атесте о комадном испитивању за добра за која су 
тражени типски атести. 
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Гарантни рок : минимум 12 месеца од дана испоруке. 
Понуђач предаје гарантни лист Наручиоцу у моменту испоруке добара. Уписати 

гарантни рок у обрасцу «понуда» 
 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђачи уз понуду не доставе уверење о квалитету понуђених 
добара, односно типски атест, испитни лист или налаз о испитивању за добра која се 
нуде, таква добра сматраће се нeодговарајућим, односно таква понуда сматраће се 
неприхватљивом и иста се неће узимати даље у разматрање. 
 
Обавезне Електричне карактеристике трансформатора: 

 
                                     Губици у празном ходу     Губици услед оптерећења на 75° 
                                                    Po (W)                                Pcu (W) 
 

Трафо снаге од 100 kVA            ……≤ 210………            ……………..≤ 1475…………… 
 
2.4. Рок испоруке: 
 
    Према прихваћеној понуди понуђача. 
 
2.5. Место испоруке и монтаже:   
  
    -  Франко магацин "Електродистрибуције Пирот" у Пироту 
    
 НАПОМЕНА: - Изабрани понуђач је дужан да у циљу дoказивања квалитета 
предметних добра приликом испоруке истих, достави атесте о комадном испитивању, у 
противном наручилац ће добра без тражене документације вратити добављачу као 
неодговарајућа на његов рачун. 
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3. УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

                 Наручилац предлаже и сугерише свим потенцијалним понуђачима који су 
конкурсну документацију преузели са Портала јавних набавки Републике Србије 
или наше интернет адресе www.jugoistok.com да приликом обраде и попуњавања 
образаца из ове конкурсне документације, на компјутеру подесе маргине тако да 
обрасци буду целовити и компактни, како се не би дешавало да један образац 
садржи и податке који, очигледно, припадају другом обрасцу (на пр.: место и 
датум из једног обрасца да се нађе на врху другог обрасца и томе слично). Ово је 
веома битна околност приликом отварања  понуда.    

 

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 Наручилац је припремио конкурсну документацијуна на српском и водиће 
поступак јавне набавке на српском језику.  
 Понуда са свим прилозима мора бити састављена, на српском језику. Ако је 
неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језики 
оверен од стране овлашћеног тумача.  
  Ако понуда са свим прилозима није сачињена на српском језику, понуда ће бити 
одбијена. 
 
 
3.2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач подноси понуду лично или путем поште, у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара, на адресу:  ЕД ЈУГОИСТОК ДОО НИШ - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 
ПИРОТ, Таковска бр.3, 18300 Пирот, код секретарице предузећа на задњем спрату 

управне зграде - са назнаком: „Понуда за јавну набавку: - НАБАВКА 
МАТЕРИЈАЛА ЗА СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ - Јавна набавка 
број ПИ-ЈН бр.28-14 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, 
телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке (читко откуцано 

или на рачунару или писаћој машини) у обрасце који су саставни део конкурсне 
документације и оверава печатом и потписом овлашћеног лица. 

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за 
њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  
  Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца бр.3 и 4. 
који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач/односно сваки члан групе 
понуђача у своје име. 

НАПОМЕНА ЗА ПОНУЂАЧЕ: Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава 
све услове из Закона о јавним набавкама, као и остале услове и захтеве наручиоца 
прописане овим упутством и конкурсном документацијом. 

Сви документи поднети у понуди  требају бити повезани у целину 
(јемствеником, траком и сл.), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати 
или замењивати појединачни листови, односно прилози.  
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3.3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
 Благовременим се сматрају понуде које су примљене и оверене печатом 
пријема, код секретарице Наручиоца на задњем спрату управне зграде, најкасније до 
27.10.2014. године до 12,00 часова. 
 Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву 
и конкурсној документацији, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по 
окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са 
назнаком да је поднета неблаговремено. 
 Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана 
27.10.2014. године у 12,30 часова у просторијама Наручиоца на адреси ЕД 
ЈУГОИСТОК ДОО НИШ - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ, Таковска бр.3, 18300 
Пирот, у сали за састанке на задњем спрату управне зграде. 
 Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, 
морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке 
писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму 
понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предала овлашћење за 
учешће у поступку отварања, немају право да коментаришу и дају примедбе у току и 
на поступак отварања понуда. 
 
3.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

Наручилац не дозвољава подношење понуде са варијантом. 
 

3.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 

Наручилац задржава право до изврши измене или допуне конкурсне 
документације пре истека рока за подношење понуда.  

Свака измена/допуна конкурсне документације представљаће део конкурсне 
документације и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца.  

Уколико измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење 
понуда, а обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављено на 
исти начин на који је објављен и позив за подношење понуда. 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЕД ЈУГОИСТОК ДОО 
НИŠ - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ, Таковска бр.3, 18300 Пирот,  са назнаком: 

 -„ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА  
СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, ПИ-ЈН бр.28-14. - НЕ ОТВАРАТИ” или  

 -„ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА 
СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, ПИ-ЈН бр.28-14. - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 -„ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА 
СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ , ПИ-ЈН бр.28-14. - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 -„ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА: - НАБАВКА 
МАТЕРИЈАЛА ЗА СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, ПИ-ЈН бр.28-14. - 
НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ПИ-ЈН бр. 28-14 10/56 

  

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 

 
3.6.  ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО СВОЈУ ПОНУДУ НЕ МОЖЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 
ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА 

 
 Понуђач може поднети само једну понуду. 

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са 
подизвођачем.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно 
наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку 
понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у 
оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све 
такве понуде одбити. 

Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему група или 
један или више учесника ангажује и подизвођача није дозвољено. 
           У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

 
3.7. ПОДИЗВОЂАЧИ 
 
  Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору 
  Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
  Сваки подизвођач, ангажован од стране понуђача, мора да испуњава услове из 
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у 
одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова. 

Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без 
обзира на агажовање подизвођача 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 
обзира на број подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност наручиоца. 
  Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 
80. Закона о јавним набавкама. 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да : 
- у Обрасцу понуде  наведе податке о подизвођачу 
- попуни, потпише и овери Образац подаци о подизвођачу (образац 3.) 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ПИ-ЈН бр. 28-14 11/56 

  

 

- достави доказе за подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у 
поступку јавне набавке у складу са тачком 4.1 конкурсне документације, тачке 1 
до 4 
 

3.8.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део 
понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке (Образац бр.12), 
који се међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који 
обавезно садржи податке о: 

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4. понуђачу који ће издати рачун; 
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Такође, у овом споразуму треба да буду наведена имена лица, појединачно за 
сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.  

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у 
складу са Законом.  

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује 
достављањем доказа наведеним у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона 
и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у 
складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу 
достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом. 

Уколико се  понуда подноси као заједничка обавезно је: 
- у Обрасцу понуде  навести све учеснике у заједничкој понуди (чланове групе 

понуђача) 
- да сваки учесник у заједничкој понуди у своје име попуни, потпише и овери 

Образац 12. 
- да сваки учесник заједничке понуде достави доказе о испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са тачком 4.1 конкурсне 
документације, тачке од 1 до 4 обавезно, док остале услове понуђачи из групе 
испуњавају заједно 

 
3.9.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
       У обрасцу понуде (Образац бр.1.), у табели 3 под тачком 3 „Начин и услови 
плаћања“ на празној линији уписати број дана одложеног плаћања од потписивања 
записника о примопредаји предметних добара- без примедби и пријему фактуре 
(рачуна), у динарима. 
       Наручилац се обавезује да добављачу плати за испоручена добра уплатом на 
текући рачун добављача. 
       Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Максималан рок плаћања који понуђач може да понуди је рок од 45 дана од дана 
испостављања фактуре. У случају да понућачи наведу у својим понудама, нпр. 
следеће услове плаћања: - "плаћање у року од 55 календарских дана од дана 
доспелости плаћања и пријема фактуре од стране наручиоца", као понуђени рок 
плаћања сматраће се 45 дана и исти ће се упоређивати са осталим понудама. 

У случају да понућачи наведу у својим понудама, нпр. следеће услове плаћања: - 
плаћање у року од 7 – 15 „календарских дана од дана доспелости плаћања“ – као 
понуђени рок плаћања сматраће се мањи број, односно неповољнији понуђени рок 
плаћања за наручиоца – 7 и исти ће се упоређивати са осталим понудама. 
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Рок плаћања је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр.119/2012), од дана испостављања 
рачуна. 

 
3.10.   РОК ЦЕЛОКУПНЕ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

       У обрасцу понуде (Образац бр.1), у табели 3 под тачком 4  „Рок целокупне 
испоруке добара“ на месту означено празном линијом уписати број календарских 
дана за које ће се предметнa добра испоручити, рачунајући рок испоруке од дана 
обостраног потписивања уговора, тј. од датума на деловодном печату уговорне стране 
која је последња потписала и оверила уговор. 
       Уколико понуђач као рок испоруке добара наведе: у року од 5 – 10 дана – као 
понуђени рок испоруке добара сматраће се већи број, односно неповољнији понуђени 
рок испоруке добара за наручиоца – 10 и исти ће се упоређивати са осталим понудама. 
 
3.11.    ГАРАНТНИ РОК  

 
        У обрасцу понуде (Образац бр.1), у табели 3 под тачком 5 „Гарантни рок“ – 
уписати понуђени број месеци гарантног рока. Минимум гарантног рока који је понуђач 
дужан да обезбеди је 12 месеци од дана испоруке добара и  потписивања Записника о 
примопредаји предметних добара - без примедби.   

 

         3.12.    РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ,  МЕСТО ИСПОРУКЕ  
 

             У обрасцу понуде (Образац бр.1), у табели 3 под тачкама  6 и 7 „Рок важења 
понуде“ и „Место испоруке“- 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 15. - „Рок важење понуде“ и уписати краћи или дужи рок; или под 
тачком 16. - „Место испоруке“  преправити место испоруке и сл.). 
        Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У 
случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
        Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
3.13. ЦЕНА 
 
 Цена у понуди мора да буде изражена у динарима са и без пореза на додатну 
вредност и мора бити у складу са ценом из Обрасца структуре цене.  
 Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 
 Понуђена цена треба да садржи све трошкове до места испоруке (франко 
магацин Наручиоца), као и све остале зависне трошкове. 
 У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. Наручилац ће, уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда.  
           Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву 
понуду обити као неприхватљиву.  
           Јединачна понуђена цена је непроменљива (фиксна) за време трајања рока 
важења понуде. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
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3.14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави: 
 

 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, а схоно 
чл.61 ст.7 Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12) и чл.12. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне 
набавке, достави бланко сопствену меницу и овлашћења за попуњавање и подношење 
исте менице надлежној банци у циљу наплате, без протеста, регистровану код своје 
пословне банке као средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, а у 
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 
овлашћења ("Сл. Гласник РС", бр. 56/2011).  
          Наручилац ће уновчити поменуту меницу уколико се стекну услови за 
реализацију предметне менице, односно уколико након отварања понуда, понуђач 

буде изабран за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара:- НАБАВКА 
МАТЕРИЈАЛА ЗА СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, а по предмету ПИ-

ЈН бр.28-14 и њему буде додељен уговор о предметној јавној набавци добара, а он се 
не одазове позиву наручиоца да, у року од три дана од дана пријема позива наручиоца 
или у неком другом року који одреди наручилац, закључи одговарајући уговор у циљу 
реализације предметне јавне набавке или одбије да закључи уговор у истим роковима. 
          Понуђачи су дужни да, уз понуду, доставе потписану и оверену изјаву, искључиво 
на обрасцима наручиоца Образац бр.10, да су сагласни да наручилац реализује 
сопствену (соло) меницу, без протеста, регистровану код своје пословне банке као 
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у износу не већем од 10% од 
вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, уколико се стекну услови за реализацију 
предметне менице. 
         Такође понуђачи су дужни да, уз пону ду за партију за коју конкуришу, доставе 
потписане и оверене изјаве, искључиво на обрасцима наручиоца, да ће наручиоцу, 
уколико буду изабрани за најповољнијег понуђача, најкасније приликом закључења 
уговора, поднети бланко сопствене (соло) менице, без протеста, регистроване код 
своје пословне банке као средства финансијског обезбеђења уговора, и то: 

            - за добро извршење посла (Образац бр.10) и 
                 - за отклањање грешака у гарантном року (Образац бр.11), 
      као и да ће наручиоцу, за сваку меницу издати и овлашћења за попуњавање и 

подношење истих меница надлежној банци у циљу наплате. 
 
 

2)  Изабрани понуђач је дужан да достави: 
        
           А. Изабрани понуђач је у обавези да приликом закључивања уговора, купцу 
достави бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану, оверену и 
регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење купцу за попуњавање исте 
менице  у износу не већем од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а и њено 
подношење надлежној банци у циљу њене реализације, као средство обезбеђења 
уговора за добро извршење посла, а која ће се продавцу вратити по потписивању 
Записника о примо-предаји робе - без примедби, уколико се не стекну услови за њену 
реализацију. 
           Б. Такође изабрани понуђач је у обавези да приликом закључивања уговора, 
купцу достави бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану, 
оверену и регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење купцу за 
попуњавање исте менице у износу не већем од 10% од вредности понуде без 
обрачунатог ПДВ-а и њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, као 
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, а која ће се продавцу 
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вратити по истеку рока од 30 дана од дана истека гарантног рока, уколико се не стекну 
услови за њену реализацију. 

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача 
(не мора бити исти члан) или понуђача, али не и на подизвођача. 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне 
набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од 
стране понуђача. 

Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и 
на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као 
неприхватљива. 

 
3.15. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у 
току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван 
круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити 
објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.  

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди.  

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а 
које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и 
пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.  

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем 
углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 
наведени начин. 

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач 
ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати 
„ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, 
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи 
њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне 
тајне. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 
3.16.   ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ ОПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

3.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
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 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, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА 

– Понуде за јавну набавку добара: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА СТС 
„КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ „НЕ ОТВАРАТИ”, - Јавна набавка број ПИ-
ЈН бр.28-14, или електронским путем на е-mail адресу: zoran.jankovic@jugoistok.com, 
или путем факса; 010/343-206. 

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева, послати одговор у писаном 
облику подносиоцу захтева и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
својој интернет страници. 
 Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом у складу са чланом 20. Закона. 
 
3.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА  И 

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

 
3.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке: 

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2. учинио повреду конкуренције; 
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
Доказ наведеног може бити: 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 исправа о наплаћеној уговорној казни; 

 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року; 

 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

mailto:zoran.jankovic@jugoistok.com?subject=zoran.jankovic@jugoistok.com
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 
82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде 
групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више 
чланова групе понуђача.  

На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне 
набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.  

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити 
као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је 
понуђач добио негативну референцу.  

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења 
уговорних обавеза. 
 Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у да 
приликом закључивања уговора, купцу достави бланко сопствену (соло) меницу, без 
протеста, прописно потписану, оверену и регистровану код своје пословне банке, као и 
овлашћење купцу за попуњавање исте менице у износу не већем од 10% од вредности 
понуде без обрачунатог ПДВ-а висини и њено подношење надлежној банци у циљу 
њене реализације, као средство обезбеђења уговора за добро извршење посла, а која 
ће се продавцу вратити по потписивању Записника о примо-предаји робе - без 
примедби, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 
3.20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 

РАДУ И ДРУГИХ ПРОПИСА 
 

Понуђач је дужан да  при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине (Образац 4.) из конкурсне документације). 

 
3.21. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
 

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

 
3.22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
 

Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет) дана од дана отварања 
понуда.  

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 
одбијена, као неприхватљива.  
 
3.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 
По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за 

заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у 
року од највише 8 дана.  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. понуђач 
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може 
због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 
заштиту права. 

Ако понуђач  коме је додељен уговор не потпише уговор у наведеном року, 
Наручилац  ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. 
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Ако је у случају из предходног става због методологије доделе пондера 
потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново 
извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор о јавној набавциу случају испуњености услова из члана 112. став 2. 
тачка 5. Закона, у ком случају ће изабрани понуђач ће бити позван да приступи 
закључењу уговора у року од највише 8 дана. 
 
3.24. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде (образац бр.7 конкурсне документације).  

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови 
прибављања средства обезбеђења. 
 
3.25. ПОДАЦИ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 

Садржину понуде чине сви докази о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона 
о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној 
документацији, као и тражени потписани, попуњени и оверени обрасци и изјаве 
предвиђени конкурсном документацијом. 

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове 
из позива и конкурсне документације. 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку 
стручне оцене утврди да докази који су достављени у погледу испуњености 
тражених услова за избор најповољније понуде садрже неистините податке. 
 

 

3.26. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА 
 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. 
Закона, као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена 
добра домаћег порекла («Сл. гласник РС» бр. 33/13) и Упутством о условима начини и 
поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки 
(«Сл. гласник РС» бр. 48/13). 

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

Добра домаћег порекла која не буду имала ово Уверење (потврду надлежног 
државног органа) о домаћем пореклу третираће се као страна.  

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

Уколико понуђач не достави потврду надлежног државног органа третираће се као 
страни.  

Према члану 35. ЦЕФТА 2006 споразума, почев од 01.05.2010. године, робе, 
услуге и понуђачи из свих земаља потписница ЦЕФТА споразума третирају се једнако 
као и домаћи понуђачи и робе и услуге домаћег порекла. Предност дата домаћим 
понуђачима. односно понудама понуђача који нуде добра и услуге домаћег порекла у 
поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница 
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Споразума о слободној трговини у Централној Европи (ЦЕФТА 2006), примењиваће се 
сходно одредбама тог споразума. 

 
3.27.     СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су 
предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне 
документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде 
се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 
 
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда. 
 
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове из техничке спецификације. 
 
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 
Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 
набавке. 
 
3.28.    РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда ће бити одбијена: 
1. уколико није благовремена; 
2. уколико поседује битне недостатке; 
3. уколико није одговарајућа; 
4. уколико ограничава права Наручиоца; 
5. уколико условљава права Наручиоца (укључујући и условљавање Наручиоца у 
циљу издавања било каквог средства финансијског обезбеђења); 
6. уколико ограничава обавезе понуђача; 
7. уколико прелази процењену вредност јавне набавке (изузетак је дефинисан чланом 
107. став 4. Закона о јавним набавкама); 
 
3.29.    БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ (ЧЛАН 106. ЗАКОНА О ЈАВНИМ  
            НАБАВКАМА) СУ: 
 

1.  уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2.  уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
3.  уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4.  уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5. уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити 
стварну садржину понуде другим понудама; 
6. уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је Наручилац тражио 
конкурсном документацијом; 
7. уколико понуђач понуди дужи рок за извођење радова од рока који је Наручилац 
тражио конкурсном документацијом; 
8. уколико понуђач понуди другачији начин плаћања од начина плаћања које је 
Наручилац навео у конкурсној документацији; 
 
3.30. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке је 25 календарских дана рачунајући од дана отварања понуда. 
Наручилац ће одлуку (о додели уговора или о обустави поступка) доставити свим 
понуђачима у року од три дана од дана доношења. Наручилац ће одлуку (о додели 
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уговора или о обустави поступка) доставити на начин да је понуђачи приме у најкраћем 
могућем року. Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, 
Наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се 
одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако 
понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем 
одбијен. 
 
3.31.   ОБУСТАВА ПОСТУПКА 
 
           Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
из члана 108. Закона о јавним набавкама или из објективних и доказивих разлога, који 
се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба Наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте 
буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 

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

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Сходно члану 149. 
Закона о јавним набавкама, захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, 
а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије 
одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења 
одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 
за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не 
могу се оспоравати радње наручиоца преузете у поступку јавне набавке ако су 
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 
истека рока за подношење понуда,а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава 
све учеснике  в  у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Портал јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне докуменатције, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају 
подношење захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке 
поново поднет захтев за заштиту прав од стране истог подносиоца захтева, у том 
захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао 
или могао знати приликом подношења претходног захтева. Подносилац захтева за 
заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе, у 
износу од 80.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-0000742221843 – 57, шифра 
плаћања 153, позив на број 97 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: 
„Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне 
набавке:ПИ-ЈН бр. 28-14. 
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4.    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   
75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 
   4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

      Право на учешће у поступку предметне јавне набвке има понуђач који испуњава  
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона и то: 

 
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. 
тач. 3) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона). 
 
 

   4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. став 2. и 3. Закона, 
и то:  

                          

1. располаже довољним техничким капацитетом (чл. 76. став 2) ако понуђач 
поседује:  

 
- најмање једно возило у власништву, закупу или лизингу, 

- опрему и средства неопходна за извршење предметне набавке. 

 

2. располаже довољним кадровским капацитетом (чл. 76. став 2.),  да има : 
 
 -   потребан број радника за испуњеност услова за извршење предметне 
      набавке. 
 
3. Докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно   

претходни стечајни поступак (чл. 76. став 3.).  
 
 

4.3  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА   
 

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1 ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ 
ДОСТАВЉАЊЕМ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА: 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ПИ-ЈН бр. 28-14 21/56 

  

 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: ЗА ПРАVНА ЛИЦА: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда (установе). ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регостре.  

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Vишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 
је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 
 

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 1. и 2. ЗА УЧЕŠЋЕ У 
ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ 
ДОСТАВЉАЊЕМ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА: 

 
      1. Доказ о довољном техничком капацитету:  

- Изјава понуђача о довољном кадровском и техничком капацитету за 
реализацију предметне јавне набавке (Образац бр. 6 конкурсне документације) 

2.  Доказ о довољном кадровском капацитету:  
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- Изјава понуђача о довољном кадровском и техничком капацитету за 
реализацију предметне јавне набавке (Образац бр. 6 конкурсне документације).  

3. Доказ да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, одн. 
претходни стечајни поступак: Потврда Агенције за привредне регистре са 
датумом издавања после објављивања позива за достављање понуда.  

 
  4.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОДИЗВОЂАЧ У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 80. ЗАКОНА 
 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) овог закона. Услове у вези са капацитетима из 
члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање 
подизвођача. 
 
4.5  УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 81. ЗАКОНА 
 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује 
достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из 
члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених 
доказа у складу oвим одељком конкурсне документације. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
 
4.6     ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито 
наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

У вези са овим условом понуђач у понуди доставља потписану и оверену изјаву 
- Образац 4. из конкурсне документације. 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно 
подизвођач, у своје име. 

 
 

4.7     НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 
 

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76., а које издају државни органи, 
организације и друга правна лица могу се подносити у оригиналу, овереној копији 
од стране судског или општинског органа и у неовереним копијама, 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. 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
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           Лице уписано у регистар понуђача, који води организаија за регистрацију 
привредних субјекара (Агенција за привредне регистре) није дужно да приликом 
подношења понуда доказује испуњеност обавезних услова, односно да доставља 
доказе из чл. 75. ст.1. тач. 1) до тач. 4). 
           Понуђач регистрован у регистру понуђача, је дужан да достави решење о 
усвајању регистрационе пријаве издате од стране Агенције за привредне регистре. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  

Понуђач је дужан да, на свом обрасцу са меморандумом, који мора бити 
потписан и оверен од стране понуђача, наведе који су то докази који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа и да наведе интернет страницу на коју су 
тражени докази јавно доступни. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, 
понуђачдоставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
закономкојим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску 
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 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 се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 
1. тачка 1) до 4) Закона, 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. 

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. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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5. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене и то тако што ће: 
-   У датој табели, у колони бр.5 - „Јединична цена без ПДВ-а (динара)“ – 
уписати појединачну цену, према датој јединици мере, за сваку врсту добара 
понаособ. 
-  У датој табели, у колони бр.6 - „Укупан износ без ПДВ-а (динара)“ – уписати 
износ који одговара производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - 
„Количина“ и јединичних цена уписаних у колони бр.5  -„Јединична цена без 
ПДВ-а (динара)“ (колона 4 Х 5 ).       
-  У датој табели, у колони бр.7 - „Произвођач добара и земља порекла“ – 
уписати назив произвођача понуђеног добра  и земљу порекла добара.         
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђених добара 
без обрачунатог ПДВ-а (збир  колоне бр. 6) 
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х  % стопе ПДВ-а) 
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред.бр. II) 
- у поље предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања 
обрасца структуре цене. 
- на  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом 
оверава и потписује образац структуре цене. 

 
Понуђач  је  дужан  да  попуни  све  рубрике  у  обрасцу  Структура  цене.  У  

супротном,  понуда  је неприхватљива.  
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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6.  КРИТЕРИЈУМИ И ПОНДЕРИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА И 
ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је економски 

најповољнија понуда. 
Елементи критеријума на којима се заснива критеријум економски 

најповољније понуде су следећи: 
          

УКУПНО:......…100  пондера 
 

  Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која 
омогућује накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

По свим датим елементима критеријумима, 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 најповољнију понуду по конкретном елементу критеријума, према датим 
методологијама доделе пондера, применом одређених образаца (формула и/или 
табела), а што је посебно одређено за сваки од наведених елемената критеријума. 

   

6.1     Понуђена цена:    98 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 =   98  х  Цмин 
        Пц 

Где је: 
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 
 98 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
 Цмин – најнижа понуђена цена и 
 Пц – понуђена цена.  

 
6.2.     Услови плаћања: 1 пондер. 

 
Према овом критеријуму, упоређиваће се понуђена повољност услова плаћања. 

Упоређиваће се искључиво понуђени број дана одложеног плаћања за цео износ 
понуде. 

Ред. 
бр. 

 
Назив елемената критеријума 

 

Број 
пондера 

1. понуђена цена 98 

2. услови плаћања   1 

3. рок целокупне испоруке добара    1 
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Понуда са најповољнијим условима плаћања (најдужи рок плаћања) бодоваће 
се са максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај критеријум. 

Остале понуде, по овом критеријуму, бодоваће се сразмерно нижим бројем 
пондера, а према формули:  

 
 

ПУп  1 х УП пон.  
         УП нај. 

      Где је: 
ПУп – број освојених пондера за услове плаћања, 
1  –  максималан број пондера по овом критеријуму, 
УП нај. – најповољнији понуђени услови плаћања – најдужи рок плаћања 
УПпон. – понуђени услови плаћања – понуђени рок плаћања .  

 

   НАПОМЕНА: Понуда понуђача који захтева авансно плаћање, биће одбијена као 
неприхватљива, и према таквој неће се даље поступати, односно неће се оцењивати. 

  -Максималан рок плаћања који понуђач може да понуди је рок од 45 дана од дана 
испостављања фактуре, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 4.став 1 (Сл.гласник 119/2013). У случају 
да понућачи наведу у својим понудама, нпр. следеће услове плаћања: - "плаћање у 
року од 55 календарских дана од дана доспелости плаћања и пријема фактуре од 
стране наручиоца", као понуђени рок плаћања сматраће се рок од 45 дана и исти ће се 
упоређивати са осталим понудама. 
 
НАПОМЕНА: У случају да понућачи наведу у својим понудама, на пр. следеће услове у 
погледу рока плаћања: 

- Уколико понуђач као рок плаћања наведе "у року од 7 – 15 дана по завршетку 
радова" и тд. – као понуђени рок плаћања сматраће се мањи број, односно 
неповољнији понуђени рок плаћања за наручиоца радова – 7 и исти ће се упоређивати 
са осталим понудама. 
 
 
6.3      Рок целокупне испоруке добара:  1 пондер. 

 
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  =   1 Х Риу мин 
            Риу пон 

 
               Где је: 

 
Пзри – број освојених пондера по овом елементу критријума, 
1 – 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 
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већи број, односно неповољнији понуђени рок испоруке за наручиоца – 20 
календарских  дана, и исти ће се упоређивати са осталим понудама. 
 
 
6.4      ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
За најповољнију понуду биће изабрана понуда која, према свим наведеним 

елементима критеријума, добије највећи број пондера.  
 У поступку пондерисања исправних понуда, приликом рачунања, број 
додељених пондера биће исказиван са две децимале. Друга децимала биће 
заокруживана на следећи начин:  

 - бројеви треће децимале  од  1 до 5  -  биће заокруживани на дати број друге 
децимале, 

 - бројеви треће децимале од 6 до 9 – биће заокруживани на непосредно већи 
број друге децимале.  

  
 НАПОМЕНА: 
      У случају да понуђачи остваре исти, а при том и највећи број пондера, 

наручилац ће уговор доделити понуђачу који је освојио више пондера по елементу 
критеријума понуђене цене. 
 
 
6.5      НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
 Понуде се подносе у једном примерку, на читко попуњеном обрасцу који је 
саставни део конкурсне документације, а у складу са Упутством за сачињавање 
понуде. 
 Сви обрасци који чине саставни део Конкурсне документације, а који се 
наручиоцу достављају у прилогу понуде, морају бити потписани од стране одговорног 
овлашћеног лица и оверени печатом.   
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7.    ОБЈАШЊЕЊА УЗ  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

 

 

 

 

 

7.1       Модел уговора 
 
 

Понуђачи треба да попуне образац модел уговора и то тако што : 
- уписује назив, место, адресу и име и презиме лица овлашћеног за заступање 

Продавца; 
- уписује податке о подизвођачима или учесницима заједничке понуде (уколико 

понуда није поднета самостално); 
- уписује остале податке о продавцу (понуђачу); 
- у уводној напомени, алинеја 2 уписује број и датум понуде; 
- у чл.2. уписује износ уговорене цене без ПДВ-а и са ПДВ-ом и словима износ 

уговорене цене са ПДВ-ом у складу са понудом. 
- У чл.3. уписује се број дана одложеног плаћања. 
- у чл.4. уписује се број дана који представља укупни рок целокупне испоруке 

понуђених добара као и дане који одређују динамику испоруке. 
- у чл.11. уписује број месеци који представљају гарантни рок за понуђена добра. 
- печат и потпис лица овлашћеног за заступање Продавца. 

 
 Са Понуђачем, чија понуда буде прихваћена као најповољнија, потписаће се 
уговор у складу са моделом уговора. 
 Овлашћени наручилац задржава право да приликом  закључивања уговора  
измени модел уговора у смислу изостављања непотребних (празних)  рубрика, с тим 
да се основна садржина из модела уговора не може мењати.  
 Уколико као најповољнија понуда буде изабрана понуда са учешћем подизвођача 
у уговор ће се унети подаци о подизвођачима и утолико ће се  уговор разликовати од 
модела уговора.   
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Образац бр.1 
                                                                                                            ПИ-ЈН бр.28-14 

                                                                                                                           
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

                                                                                                          
          На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке 

добара: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV 
ВОДОМ, а по предмету ПИ-ЈН бр.28-14, објављеног дана 26.09.2014. године на 

Порталу јавних набавки,  подносимо 

 
 

П О Н У Д У 
 

Број __________ од ___________ 
 

Табела 1. 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пуно или скраћено име понуђача: 

 
 

Адреса и седиште понуђача: 

 
 

Овлашћена контакт особа: 
 

 

E-mаil 
 

 

Број телефона 
 

 

Број телефакса 
 

 

Порески идентиф.број (ПИБ): 

 
 

Матични број понуђача: 

 
 

Šифра делатности:  

Регистарски број понуђача из Регистра 
привредних субјеката: 

 

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора:  
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Понуда се  подноси: (заокружити  А, Б или В) 
Табела 2. 
 

А)        САМОСТАЛНО  

Б)        СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Назив подизвођача: 
 

 

Адреса:  
 

 

Матични број:  
 

 

Порески идентификациони број:  
 

 

Име особе за контакт:  
 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач:  
 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:  
 

 

В)        КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Назив учесника у заједничкој понуди:  
 

 

Адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески идентификациони број: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

 
 
Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди 
потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у 
заједничкој понуди.  
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О 
ПОНУЂАЧУ“ попуњава носилац посла, док податке о осталим учесницима у 
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.  
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Табела 3. 
 
 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 

1 
Укупна цена без обрачунатог 
ПДВ-а 

 

_______________________ динара 

2 
Укупна  цена са обрачунатим 
ПДВ-ом 

 

_______________________ динара 

3 Начин и услови плаћања 
______  дана од дана потписивања записника о 
примопредаји предметних добара - без 
примедби и пријему фактуре  

4 Рок целокупне испоруке добара 
рок  целокупне  испоруке  добара  је ______ 
календарских дана од дана обостраног 
потписивања уговора 

5 Гарантни рок  
______ месецa/и од дана испоруке тражене 
количине (не може бити краћи од 12 месеци од 
дана испоруке истих). 

6 Рок важења понуде ______ дана (минимум 60 дана) 

7 Место испоруке добара ,,Ф-ко'' магацин Електродистрибуције Пирот у 
Пироту 

 
 

 
                                                                                          Име, презиме и потпис  
Место и датум:                                                     овлашћеног представника понуђача:  
 
____________                                 МП                   ......................................................  
 
                                                                                 потпис:_____________________  
 
 
                                                                                         Име, презиме и потпис  
Место и датум :                                               овлашћеног представника подизвођача: 
  
____________                                 МП                   ......................................................  
 
                                                                                 потпис:_____________________ 
 
Напомена:  
- Образац понуде је потребно попунити.  
-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће 
потписати и печатом оверити образац понуде.  
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају 
печатом понуђач и подизвођач.  
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Образац бр.2. 
ПИ-ЈН  бр.28-14 

 

СТРУКТУРА  ЦЕНЕ 
 

             Поводом Вашег позива за подношење понуда за избор најповољније понуде и 

закључење уговора о јавној набавци добара: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА СТС 
„КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, а по предмету  ПИ-ЈН бр.28-14, у отвореном 

поступку, а на основу наше понуде под бр.__________од ____.____2014. године, 
достављамо Вам 
 

                                                    СТРУКТУРУ  ЦЕНЕ   
 

1 2 3 4 5 6 7 

р. 
бр. 

Назив добра ј/м 
 

Кол. 
 

Јединичн
а Цена 

(без 
ПДВ-а) у 

динарима 

Износ 
(без ПДВ-а) 
у динарима 

Произвођач 
добара и 
земља 

порекла 

1. 

Челичнорешеткасти стуб за 
СТС крајње снаге до 400кВА, 

комплет са свим  
     потребним конзолама за 

ношење опреме 

ком 1   

 

2. 

 Растављач за вертикалну 
монтажу са приграђеним 

одводницима  
    пренапона  тип Р-ВОП 12кв 
200А, комплет са полужним 

погоном ("Елби"       
     Ваљево) 

ком 1   

 

3. 

Једнополно Постоље ВН. 
осигурача за спољну монтажу 
за директну монтажу на болцн 
трансформатора  типа VNO-E1 
производње Елби Ваљево или 

одговарајући, у комплету са 
осигурачем ВВА од 16А   

ком 6   

 

4. 

Каблови за ел. везе на ВН 
страни (до трафоа) и НН 
страни (трафо-ННРО), 

комплет  
    са КСП прибором за снагу 
до 250кВА ("Елби" Ваљево) 

комп
лет 

1   

 

5. 

 Енергетски трансформатор 
10/0,4кВ, снаге 100кВА, спреге 
Yз5 (са намотајима од бакра 
и са смањеним губицима). 

ком 1   

 

6. 

НН разводни орман за стубну 
трафостаницу од нерђајућег 

челика дебљине 2мм, са 
степеном заштите IP 54, са 4 

ком 1   
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извода и пољем ул. расвете, 
према једнополној шеми.    

7. 
                        FeZn трака 

30x4мм  
кг 500   

 

8. 
Поцинковани цевасти 

уземљивач ø2,5", Л=3м  
ком 20   

 

9. 
Укрсни комад трака трака 

60x60 
ком 100   

 

10. 
Кабл ПП00 1x50мм2 , 1кВ м 100 

  
 

11. Пластична цев  ø 50мм   м 20   
 

12. 
Перфорирана трака ширине 

25 мм , са рупама ø 6мм, 
дужине 2м 

ком 50   
 

13. Завртањ са матицом М5x20  ком 50   
 

14. 
Алуминијумска позор таблица 

300Х300мм "ЗЛАТНА 
ПРАВИЛА"   

ком 20   
 

15. Бетон МБ 20 м3 12   
 

16. 
ВН носећи бетонски стуб АН-

12/250 (Бетоњерка.) 
ком 7   

 

17. 
ВН угаони бетонски стуб АУ-

12/40 (Бетоњерка)    ком 4 
  

 

18. 
ВН угаони бетонски стуб АУ-

9/40º(Бетоњерка)  
ком 4   

 

19. 
Растављач за вертикалну 

монтажу типа ЛРЕ9-с "Елби" 
Ваљево или одговарајући. 

ком 3   
 

20. 

Затезно-носећи композитни 
изолатор 24 кВ на крајевима 

карика -  карика постављене у 
оси, струјне стазе 540мм, типа 
ЗНСИ -Б (појачана изолација) 

(к.бр.10005) производње 
"Елби" Ваљево или 

одговарајући  
   

ком 30   

 

21. 

Затезно-носећи композитни 
изолатор 36 кВ на крајевима 

карика - карика постављене у 
оси, струјне стазе 810мм, типа 
ЗНСИ -Б (појачана изолација) 

(к.бр.10005) производње 
"Елби" Ваљево или 

одговарајући  
   

ком 100   

 

22. 

Шкопац са клином и 
расцепком катал.број. 40014 
производње "Елби" Ваљево 

или одговарајући  

ком 30   
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23. 
Одстојник катал.број 40051 
производње "Елби" Ваљево 

или одговарајући  
ком 24   

 

24. 
Клин са расцепком за 

одстојник производње "Елби" 
Ваљево или одговарајући  

ком 36   
 

25. 
Продужник 00 кат. Број 40053  

ком 10   
 

26. 
Затезна клинаста стезаљка са 

клином и расцепкомЗКС за 
АлЧ 35мм² 

ком 10   
 

27. 

Подпорни силиконски 
изолатор ПСИ (к.бр.10002) 

"Елби" Ваљево комплет 
     са подпором М-24 и капом 

ком 50   

 

28. 
 Фефиx стезаљка 35-50мм 

ком 60   
 

29. 
Струјне стезаљке ФСС 35-50/3 

(к.бр.3735503 - "Феман" 
Јагодина) 

ком 30   
 

30. 
Проводник АлЧ 35 мм2 

кг 300   
 

31. 
Завртањ са матицом М16x50  

ком 22   
 

32. 
Затезни изолатор З-80 

ком 25   
 

33. 
Матица М-18 

ком 50   
 

34. 
Заштитник траке за бет. стуб 

АУ-9/40 (у прилогу 
документације је цртеж) 

ком 30   
 

35. 

Заштитник траке за 
челичнорешеткасти стуб (у 
прилогу документације је 

цртеж) 

ком 30   

 

36. 

Двоструки завртањ са 
навртком заштићен 

галванским цинковањем 
(Потпора поцинкована Ш1) 

димензија М18х250/50 
каталош.бр. 4701197 

производње "Феман" Јагодина 
или одговарајући  

ком 200   

 

37. 

Двоструки завртањ са 
навртком заштићен 

галванским цинковањем 
(Потпора поцинкована Ш2) 

димензија М18х450/50 
каталош.бр. 4701201 

производње "Феман" Јагодина 
или одговарајући  

ком 80   

 

38. Биметална стезаљка АЛ-Цу 
16-70мм 

ком 20   
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39. 

Одводник пренапона 0,5 KV - 
10KA за неизоловану мрежу са 

прихватом за ALČ уже, а на 
другом крају проводник P/F 

дужине 1 m   

ком 12   

 

40. 
Топловаљани „ L“ профил 

60x60x6mm, 
квалитета S-235 

kg 200   
 

41. 
Топловаљани „ L“ профил 

50x50x5mm,  
квалитета S-235 

kg 200   
 

42. 
Топловаљани „ L“ профил 

40x40x5mm, 
квалитета S-235 

kg 200   
 

43. 

Правоугаона шавна цев 
60x40x4mm, 

(црна челична цев), квалитета 
S-235 

kg 200   

 

44. 

Квадратна шавна цев 
40x40x4mm,  

(црна челична цев), квалитета 
S-235 

kg 200   

 

45. 

Округла шавна цев ø 1", 
дебљине зида 4 mm,  

(црна челична цев), квалитета 
S-235 

kg 300   

 

46. Ваљани челик Ǿ18, квалитета 
S-235 

kg 200   
 

47. 
Ваљани челик Ǿ16, квалитета 

S-235 
kg 250   

 

48. 
Шпаринг (флах) 50x5 mm, 

квалитета S-235 
kg 300   

 

49. 
Шпаринг (флах) 60x6 mm, 

квалитета S-235 
kg 300   

 

I 
УКУПНО ЗБИР   (збир свих цена из колоне бр.6, без 
обрачунатог ПДВ-а) 

 

II 
УКУПАН ИЗНОС (дин) ПДВ-а 
(стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) 

 

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  (у динарима) са ПДВ-ом               
(ред. бр.I+ред.бр.II) 

 

 
(За уплату и словима: 
_________________________________________________________________________)  
 
Плаћање и испорука према спецификацији захтева и под условима из прихваћене 
понуде понуђача. 

 
 

                   Датум:                                                                                  Потпис понуђача, 
                                        
     ___________________                              (м.п.)                         ____________________ 
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Образац бр.3. 
ПИ-ЈН  бр.28-14 

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

Назив  

Седиште (пуна адреса)  

Матични број  

Порески број (ПИБ)  

Лице за контакт  

e-mail адреса  

Телефон  

Факс  

 
 
 

             Датум:                                                                      Потпис понуђача, 
                                           
________________________                  (м.п.)                ______________________ 

                                                                
 

  
 

Напомена: Образац бр.3 - Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који 
понуду подносе са подизвођачем. 
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, 
попунити за сваког подизвођача и доставити у понуди. 
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Образац бр.4.  
ПИ-ЈН  бр.28-14 

 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2 ЗАКОНА 
 
 
 
 
 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

 Понуђач ________________________________ у поступку јавне набавке добара:               

- НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, а по 

предмету ПИ-ЈН бр.28-14 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
          Датум                   Понуђач 
 
________________                                   М.П.                              __________________ 
  
 
 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр.5 
ПИ-ЈН  бр.28-14 

 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ И 
ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

 
 

у својству понуђача 
(носиоца посла у заједничкој понуди) 

 
 
 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 
 
 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 
 

_____________________________________________________ 
(пун назив  и седиште) 

 
 
 
 

располажемо довољним кадровским и техничким капацитетом за реализацију уговора 

на основу спроведене јавне набавке број ПИ-ЈН бр.28-14, набавка добара:- НАБАВКА 
МАТЕРИЈАЛА ЗА СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ.  
  
 
 

 
             Датум:                                                                                Потпис понуђача, 

                                        
________________________                          (м.п.)                    ______________________ 
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Образац бр.6 
ПИ-ЈН  бр.28-14 

 
    

 
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                                                   (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА СТС 
„КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, а по предмету ПИ-ЈН бр.28-14, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

             Датум:                                                                             Потпис понуђача, 
                                        
________________________                        (м.п.)                    ______________________ 

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр.7 
ПИ-ЈН  бр.28-14 

 
 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

   
У складу са чланом 88. став 1. Закона понуђач ___________________________, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 
 
 
 

Назив и опис трошка Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања 
понуде 

 

 

  
              Датум:                                                                                   Потпис понуђача, 

                                        
________________________                           (м.п.)                           __________________ 

                                                                
 
 
 
 
 
Напомена: - Достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац бр.8   
                                                                                                            ПИ-ЈН  бр.28-14 
 
 
 
 

 
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да у потпуности прихватамо услове из позива за 
достављање понуда за доделу уговора о јавној набавци, као и конкурсне 

документације, а који се односе на јавну набавку добара: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА 
ЗА СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, по предмету ПИ-ЈН бр.28-14, у 

отвореном поступку. 
 
 
 

 
             Датум:                                                                           Потпис понуђача, 

                                        
________________________                    (м.п.)                          __________________ 
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Образац бр.9 
                                                                                                             ПИ-ЈН бр.28-14 
 
 
 

  ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 
ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да смо сагласни да наручилац реализује нашу 
сопствену (соло) меницу, без протеста, коју смо доставили у прилогу понуде, као 
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у износу не већем од 10%  
од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, уколико се стекну услови за реализацију 
предметне менице у складу са одредбама тачке 3.14 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА, Обрасца УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ, а 
које Упутство је саставни део конкурсне документације, односно уколико након 
отварања понуда, одустанемо од понуде или уколико будемо изабрани за 

најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара:- НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА 
ЗА СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, по предмету ПИ-ЈН бр.28-14 и нама 

буде додељен уговор о предметној јавној набавци добара, а ми се не одазовемо 
позиву наручиоца да, у року од три дана од дана пријема позива наручиоца или у 
неком другом року који одреди наручилац, закључимо одговарајући уговор у циљу 
реализације предметне јавне набавке или одбијемо да закључимо уговор у истим 
роковима. 

Уједно изјављујемо да смо сагласни да наручилац реализује поменуту меницу, 
под горе наведеним условима, без обавезе наручиоца да нас посебно обавести да су 
се стекли услови за реализацију предметне менице.  
 

 
 

             Датум:                                                                                  Потпис понуђача, 
                                        
________________________                          (м.п.)                           _________________ 
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Образац бр.10 
ПИ-ЈН  бр.28-14 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ДОБРОМ ИЗВРШЕЊУ ПОСЛА 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за 

најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара:- НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА 
ЗА СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, , по предмету ПИ-ЈН бр.28-14, 

најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену (соло) 
меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора ради доброг 
извршења посла, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

 
 

             Датум:                                                                                    Потпис понуђача, 
                                        
      __________________                                  (м.п.)                           _________________ 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ПИ-ЈН бр. 28-14 44/56 

  

 

 
 

Образац бр.11 
ПИ-ЈН  бр.28-14 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ОТКЛАЊАЊУ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 
 
 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

  
 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за 

најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара:- НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА 
ЗА СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ,, по предмету ПИ-ЈН бр.28-14, 

најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену (соло) 
меницу, без протеста, ради отклањања грешака у гарантном року, као и да ћемо 
истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте 
менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

 
 

 
             Датум:                                                                                 Потпис понуђача, 

                                        
       _________________                                (м.п.)                           _________________ 
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Образац бр.12 
ПИ-ЈН  бр.28-14 

 

СПОРАЗУМ  
 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА 
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

(ПИ-ЈН  бр.28-14) 
 

 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА 
ЗА СТС „КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, а по предмету - ПИ-ЈН  бр.28-14. 

  
Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
                                    (навести назив првог члана - носиоца посла) 

 
_______________________________;  _______________________________; 
        (навести назив другог удруженог члана )                  (навести назив трећег удруженог члана) 

 
    
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 

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

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

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

ПИБ број:     ________________________________ 
 

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

ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 

Број текућег рачуна:     ________________________________             
 

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

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

                Група понуђача,  
 
 

                                                                                                1.  Носилац посла (стожер),                                                             
                                                         (м.п.)                            
                                                                                     _________________________ 
                                                                                                          (потпис одг. лица) 

                                                                                                 
                               
          2.  Други члан групе понуђача, 

                     (м.п.)                           
                               _________________________ 

                                 (потпис одг. лица) 
    

 
           3.  Трећи члан групе понуђача, 

                      (м.п.)                           
                                  _________________________ 
                                  (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2014. године. 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр.12) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ПИ-ЈН бр. 28-14 49/56 

  

 

 
 

Образац бр.13 
ПИ-ЈН  бр.28-14 

 
                                                Модел уговора 
 

УГОВОР 

О КУПО-ПРОДАЈИ ДОБАРА 

ПИ- ЈН бр. 28-14 

 
              Закључен дана _____._____ 2014. године у Пироту, између: 
  

ЕД ЈУГОИСТОК ДОО НИШ - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ ПИРОТ, 
са седиштем у Пироту, улица Таковска бр.3, 18300 Пирот, 
ПИБ: 104196932, Матични број: 20114142,  
Број рачуна: 105-10141-64 Назив банке: Аик банке, 
Телефон: 010 342 - 555, Телефакс: 010 343 - 206  
коју заступа директор Зоран Ђорђевић, дипл.ел.инж.,  
(у даљем тексту: Купац), с једне стране  
 
и 

         ............................................................................................, 
са седиштем у ......................................, улица ............................................., 
ПИБ: ....................................., Матични број: ………………………..,  
Број рачуна: …………………………… Назив банке: …………………………, 
Телефон: …………………….., Телефакс: ……………………..,  
кога заступа ……………………………………………………………,  
(у даљем тексту: Продавац), с друге стране.  

 
 

(за понуђаче из заједничке понуде) 
 
1.“____________________________________________”, _______________ 
                                          (назив)                                                     (седиште-место) 

ул. _____________________________  бр. ___,   Матични  бр. __________,  
 
ПИБ______________ 
 
(у даљем тексту: Добављач), кога заступа директор ___________________ 
 
2. “____________________________________________”, _______________ 
                                             (назив)                                              (седиште-место) 

ул._____________________________  бр.___,     Матични    бр.__________,  
 
ПИБ______________ 
 
(у даљем тексту: Добављач), кога заступа директор _________________ 
 
*у случају већег броја чланова групе понуђача (више од 3 члана) копирати и 
попунити за остале чланове групе. 
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 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 
односно сви подизвођачи. 
 
 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Члан 1. 
 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 
- да је Купац на основу члана  32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 124/12), спровео отворени поступак јавне набавке, број ПИ-ЈН 

бр.28-14, за набавку добара: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА СТС „КАЛУЂЕРЕВО 
2“ СА 10kV ВОДОМ, према Конкурсној документацији за предметну јавну набавку; 

- да је Продавац доставио прихватљиву Понуду број _____ од ____.____.2014. године, 
која је саставни део овог Уговора (у даљем тексту: Понуда);  

- да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку (број 
______/___ од ____.____.2014.године) о додели уговора и изабрао Понуду Продавца, 
као најповољнију; 

 
ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора је набавка добара: - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА СТС 
„КАЛУЂЕРЕВО 2“ СА 10kV ВОДОМ, а у свему према карактеристикама и 

условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и ближе је одређен 
понудом продавца бр. ________ од ___.____.2014. године и Обрасцем структура цене, 
а која документа се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део. 
 
 
КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА  

Члан 3. 

 

Укупна уговорена купопродајна цена за целокупну количину добара која чине 
предмет уговора из члана 1. овог уговора, износи: 
 
 -  ____________________ динара,  без обрачунатог ПДВ-а, односно 
 
 -  ____________________ динара,  са обрачунатим ПДВ-ом. 
 
 Укупна уговорена цена са обрачунатим ПДВ-ом износи: ____________________ 
динара, (и словима: _______________________________________________________). 
            Понуђена цена треба да садржи све трошкове до места испоруке (франко 
магацин Електродистрибуције Пирот), као и све остале зависне трошкове. 
            Јединачна уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
 
             Купац ће уговорену цену платити на рачун Продавца на следећи начин: за 
испоручена добра уплатом на рачун Продавца, у року од ____ дана од пријема 
фактуре (рачуна), у динарима, тј. након потписивања Записника о квалитативном и 
квантитативном пријему – без примедби. 
 Уговорне стране су се споразумеле да основ за издавање рачуна од стране 
Продавца буде, потписани Записник комисије купца о квалитативном и 
квантитативном пријему предметних добара - без икаквих примедби купца. 
 
РОК ЦЕЛОКУПНЕ ИСПОРУКЕ ДОБАРА  
 

Члан 5. 
 

            Продавац се обавезује да, целокупну количину предмета уговора из члана 1. 
испоручи Купцу у року од ______ календарских дана, од дана  обостраног потписивања 
овог уговора, тј. од датума на деловодном печату уговорне стране која је последња 
потписала и оверила уговор.  
            Извршење обавеза у року, наведеном у претходном ставу,  је битан састојак 
уговора. 
            Продавац се обавезује да приликом фактурисања за испоручена добара, на 
рачуну наведе редни број јавне набавке и број уговора под којим је исти заведен код 
купца. 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 6. 
 

 Продавац се обавезује да предмет уговора из члана 2. овог уговора испоручи по 
клаузули "F-co магацин" у седишту Електродистрибуције Пирот.  
 Евентуално настала штета приликом транспорта предметне робе до места 
испоруке, односно ризик случајне пропасти ствари до момента испоруке, пада на терет 
Продавца 
 

Члан 7. 
 

 У случају наступања више силе, уговорени рок се продужава најмање за време 
трајања више силе. 
 Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које 
извршилац посла не може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје 
обавезе по овом уговору, а које догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 
 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 
 

Члан 8. 
 
    -  да испоручи робу која је предмет овог уговора одједном, а не сукцесивно, и то са 

квалитетом захтеваним у конкурсној документацији за предметну јавну набавку и 
понуђеним у понуди продавца, 
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  -  да купцу преда робу која је предмет овог уговора у исправном функционалном  
стању, у свему према конкурсној документацији купца и прихваћеној понуди 
продавца, 

   -  да купцу достави валидну и потпуну техничку документацију и упутство за рад са 
испорученом робом (опремом), као и све потребне атесте, 
-  као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
 

ОБАВЕЗЕ  КУПЦА 
Члан 9. 

 
   -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. 
 
КВАЛИТЕТ  РОБЕ 
 

Члан 10. 
 

           Продавац гарантује Купцу да је роба нова и оригинална, да је произведена од 
материјала најбољег квалитета у складу са стандардима одређеним понудом 
продавца, техничком документацијом предметне набавке за квалитет испоручених 
добара и њихову функционалност. 
           Комисија Купаца ће записничким путем извршити пријем предметне робе, а 
којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем робе која је предмет 
овог уговора. 
 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  
 
                                                                    Члан 11. 
 
 
        Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму 
испоруке најмање 2 (два) радна дана пре планираног датума испоруке. 
        Уколико се прилоком пријема Робе утврди да Роба коју продавац испоручује 
Купцу има недостатке, тј. није сагласна уговореном квалитету или количини, наведено 
се констатује Записником и Добављач је дужан да испоручи недостајуће количине или 
изврши замену Робе која има квалитативне недостатке најкасније у року од 7 (седам) 
дана. Уколико у наведеном року Добављач не отклони недостатке констатоване 
Записником, Купац има право да не изврши исплату рекламиране робе и раскине 
Уговор, а Добављач одговара према општим правилима о накнади штете настале 
повредом уговора.  
        Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћена лица Купца у 
месту испоруке изврше квалитативан и квантитативан пријем Робе, што се потврђује 
пријемницом коју потписују овлашћена лица Купца. Под квалитативним и 
квантитативним пријемом Робе подразумева се испорука Робе из члана 2. овог 
Уговора у целини, по спецификацији и количини из усвојене понуде, заједно са 
достављањем пратеће документације.  
 
ГАРАНТНИ РОК 
 

Члан 12. 
          Гарантни рок за добра која чине предмет овог уговора је ___ месеци/а 
(минимално 12 месеца) од дана потписивања Записника о квантитативном и 
квалитативном пријему – без примедби. 
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 Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све 
евентуалне недостатке на испорученој роби, под условима утврђеним у техничкој 
гаранцији и важећим законским прописима Републике Србије.   
            Када се утврди да испоручена Роба има недостатке или не одговара техничким 
карактеристикама наведеним у произвођачком сертификату о квалитету, Купац има 
право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику 
доставити Добављачу рекламациони акт - Приговор на квалитет, најкасније у року од 3 
(три) дана од дана сазнања за недостатак. 
          О приговору наведеном у рекламационом акту Добављач је дужан да се изјасни 
у року од 5 (пет) дана. У случају потврђивања навода изложених у рекламационом акту 
Купца, Добављач ће најкасније у наредном року од 15 дана извршити повраћај 
рекламиране робе и испоручити Робу у замену за рекламирану о свом трошку. 
           Уколико у наведеном року Добављач не отклони недостатке констатоване 
рекламационим актом, Купац има право да не изврши исплату рекламиране робе 
и/или раскине Уговор, а Добављач одговара према општим правилима о накнади 
штете настале повредом уговора. 
             Гарантни рок се продужава за време за које Роба, због недостатака у гарантном 
року, није коришћена на начин за који је купљена и време проведено на отклањању 
недостатака на Роби у гарантном року. На замењеној Роби тече нови гарантни рок, и 
износи ____ месеци од датума замене.  
           Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање 
недостатака на Роби која се испоручује Купцу сагласно овом Уговору, у гарантном року, 
иду на терет Добављача. 
 
ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ И ОДГОВОРНОСТ 
 

Члан13. 
 

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 добара, а нарочито за следеће случајеве, и то: 
- за случај повређивања и смртног исхода својих непосредних извршилаца, 
- за случај повређивања и смртног исхода трећих лица и 
- за материјалну штету причињену трећим лицима. 
Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност 
наручиоца у случајевима из претходног става. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 14. 
 

Меница за добро извршење посла 
 
 Изабрани понуђач је у обавези да приликом закључивања уговора, купцу 
достави бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану, оверену и 
регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење купцу за попуњавање исте 
менице у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а и њено подношење 
надлежној банци у циљу њене реализације, као средство обезбеђења уговора за 
добро извршење посла, а која ће се продавцу вратити по потписивању Записника о 
примо-предаји робе - без примедби, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 Уколико Продавац не достави меницу 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. 
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 Купац је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да 
Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока испоруке, 
предвиђених овим уговором. 
 
 
Меница за отклањање недостатака у гарантном року 

 
 Приликом закључења овог уговора, поред менице из претходног члана 
продавац се обавезује да купцу преда и бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, 
прописно потписану, оверену и регистровану код своје пословне банке, као и 
овлашћење купцу за попуњавање исте менице у износу не већем од 10% од вредности 
понуде без обрачунатог ПДВ-а и њено подношење надлежној банци у циљу њене 
реализације, као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, а која 
ће се продавцу вратити по истеку рока од 30 дана од дана истека гарантног рока, 
уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 Купац је овлашћен да наплати меницу 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. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члaн 15. 
 

 Уколико дође до било каквог квалитативног или квантитативног одступања у 
испоруци робе која је предмет овог уговора, продавац је дужан да,  без одлагања, 
приступи отклањању утврђених недостатака и да исте недостатке отклони у року од 10 
дана од дана утврђеног недостатка и испоруку усагласи са условима из конкурсне 
документације и прихваћене понуде продавца, у ком случају купац има право на 
уговорну казну у висини од 0,5% од укупне уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан  
задоцњења, а највише 10% од укупне уговорене цене, активирањем сопствене (соло) 
менице продавца, као и да може раскинути овај уговор. Уколико продавац, из било 
којих разлога (осим разлога више силе), не отклони недостатке ни у року из претходног 
става, купац има право на раскид овог уговора, уз накнаду материјалне штете.   
 
РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 16. 
 

 Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да 
друга страна и по протеку рока од 8 (осам) дана од дана пријема писмене опомене да 
не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене, 
осим уколико овим уговором, за поједине ситуације, нису предвиђени други рокови. 
           У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су се стекли услови за раскид 
овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим наредног дана од дана 
пријема писменог обавештења из претходног става, уколико истим дописом није 
одређен неки други датум. 
  
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Члан 17. 
 

Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно обостраног 
потписивања. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

 

Члан 19. 

 У случају колизије текстова Уговора, Конкурсне документације и Понуде 
првенствено се примењују одредбе Уговора, затим текст Конкурсне документације и на 
крају Понуде. 
 

Члан 20. 

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

 

Члан 21. 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по два примерка 
припадају свакој 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, 
 
    __________________________                                 _____________________________        
   (Зоран Ђорђевић, дипл.ел.инж.)                                (                                                      )                                    
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ПИ-ЈН бр. 28-14 56/56 

  

 

 


