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С А Д Р Ж А Ј 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 

1. Насловна страна, 
2. Садржај конкурсне документације, 
3. Општи подаци о јавној набавци, 
4. Подаци о предмету јавне набавке,  
5. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, опис…, 
6.  Услови за учешђе у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 

7. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
8. Образац понуде, 
9. Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
10. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 
конкрсне документације, 

11.  Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о 
јавним набавкама, 

12.  Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 
јавним набавкама,  

13. Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
14.  Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
15.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
16. Образац бр.7. –Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 
за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 

17. Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора 
за добро извршење посла, 

18. Образац бр.9. - Изјава о довољном кадровском капацитету понуђача. 
19. Образац бр.10. - Изјава о довољном техничком капацитету понуђача. 
20. Образац бр.11. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

21.  Образац бр.12. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 
подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и 
оверити и свака страница модела уговора,  

22. Образац бр.13. - Референт листа 
23. Образац бр.14. - Потврде наручилаца услуга, које прате референт листу 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

 Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
''Југоисток'' д.о.о. Ниш. 

 
 Адреса наручиоца: Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш. 
 
 Интернет страница наручиоца: www.jugoistok.com 

 
Напомена: спроводи се отворени поступак. 
 
Предмет јавне набавке: набавка услуге. 
 
Поступак предметне јавне набавке се спроводи ради закључења уговора 

о јавној набавци. 
 
Контакт: Центар за набавке и уговоре, за правни део Душанка Ноцић 

тел/факс: 018/518-544, за технички део Јован Глигоријевић дипл.ек  064/8367653,  
 
 
 
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Набавка услуге: Унапређење ИМС-а, послови на  управљању документацијом ИМС-а 
и интерне провере ИМС-а (ОРН: 79411000 -Услуге општег саветовања у управљању) 
-ЈН бр.70/14. 
 
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

 
 

1.  Предмет јавне набавке: 
 
Набавка услуге: Унапређење ИМС-а, послови на  управљању документацијом 
ИМС-а и интерне провере ИМС-а (ОРН: 79411000 -Услуге општег саветовања у 
управљању) -ЈН бр.70/14. 
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2. Техничке карактеристике, опис предметних услуга и потребна количина: 
 
         
 
  -  Задаци изабраног понуђача су: 
 

- да сачини план рада  са термин планом  у коме ће бити датумски прецизирано 
извршење предметне услуге – Унапређење ИМС-а, послови на  управљању 
документацијом ИМС-а и интерне провере ИМС-а серије стандарда ISO: 
ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004  и OHSAS 18001 : 2007 за све организационе 
целине: 

  Управа ЕД Југоисток, 
  Огранак Електродострибуција Ниш, 
  Огранак Електродострибуција Лесковац, Огранак Електротимок Зјечар, 
  Огранак Електродострибуција Прокупље, 
  Огранак Електродострибуција Пирот и 
  Огранак Електродострибуција Врање,  
 ( У даљем тексту: Све организационе целине ЕД Југоисток д.о.о. Ниш). 

 
- учествује у организовању и припремању материјала за састанке тимова 
задужених за процесе и присуствује сваком састанку. 

 
- врши обилазак свих локација ЕД Југоисток д.о.о. Ниш. ради снимања 
тренутног стања инфраструктуре и уређености документације ИМС-а серије 
стандарда ISO: ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004  и OHSAS 18001 : 2007. 

 
- израђује извештаје о стању инфраструктуре са аспекта захтева система 
квалитета, система менаџмента заштитом животне средине и система 
менаџмента за здравље и безбедност на радном месту за све oрганизационе 
целине. 

 
- израђује извештаје о упоредној анализи  стања инфраструктуре, урађеног на 
основу снимљеног стања у организационим целинама ЕД Југоисток д.о.о. 
Ниш. 2014/2013.год. 

 
- спроводи oбуку запослених за 5S методологију. Након реализације обуке, 
према утврђеној потреби пружа додатну помоћ одговорним лицима у уређењу 
радног простора као и документације ИМС. 

  
- додатно пружа савете за уређење простора са аспекта захтева ИМС, ( ISO 

9001:2008; ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007) 
 

 
- учествује у имплементацији алата и метода квалитета у свакодневни рад у 
пословним процесима. 

 
- учешће у изради упутства за израду еко-мапа и у изради истих за све 
организационе целине  ЕД Југоисток д.о.о. Ниш.  
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- образовање запослених за примену серије стандарда ISO: ISO 9001:2008, ISO 
14001 : 2004  и OHSAS 18001 : 2007 и припрему за надзорну проверу ИМС-а. 

 
     -    учествује у преиспитивању Политике ИМС-а. 
 

-   прикупља и обрађује податаке ради анализе остварења дефинисаних циљева    
    и израђује  Извештај о прогресији циљева. Дефинише нове Циљеве ИМС-а.  
 
 - Учествује са тимовима у преиспитивању постојећих и дефинисању нових    
 програма за остваривање циљева ИМС. Израђује Регистар програма за 
 остваривање циљева . 

- у сарадњи са тимовима спроводе преиспитивање и побољшање 
документације ИМС-а за примену серије стандарда ISO: ISO 9001:2008, ISO 
14001 : 2004  и OHSAS 18001 : 2007 (Приручници, Оперативне процедуре, 
Системске процедуре, Општа упутства, Радна упутства и општи и пратећи 
системскх формулари). Учествују у имплементацији документације. 

 
- учествује у узради карти мерења процеса и почетка примена алата и метода 
квалитета у процесима, 

 
- у сарадњи  са тимовима прикупља податаке за праћење перформанси 
процеса, израђују извештаје и утврђују ефективност и ефикасност сваког 
процеса 

 
- у сарадњи са тимовима спроводе преиспитивање, поновно рангирање и 
ажурирање анализа аспеката животне средине и хазарда и ризика по здравље 
и безбедност запослених на раду и израђује извештаје.  

- врши преиспитивање листе идентификованих контрола над операцијама и 
проверу примене на лицу места, као и преиспитивање и допуну релевантних 
законских и осталих захтева, анализа закона и покретање мера у циљу 
усаглашавања неопходних података за израду системских записа.Врши 
ажурирање листе контроле над операцијама, сачињава листу контроле и 
побољшање Дневника контроле над операцијама. 

 
- у сарадњи са тимовима израђује план вредновања усглашености са 
захтевима стандарда ISO 9001:2008;ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 и 
пратеће извештаје о вредновању усаглашености за све организационе целине 
ЕД Југоисток д.о.о. Ниш. 

 
- учествује у преиспитивању утицаја на пословање и у изради извештаја, 

 
- учествује у прикупљању података за праћење перформанси заштите животне 
средине и изради извештаја, 

 
- организује спровођење анкете мерење задовољства корисника и запослених и 
израђује извештаје о резултатима мерења у организационим целинама ЕД 
Југоисток д.о.о. Ниш и израђује  упоредне анализе задовољства корисника 
услуга и упоредне анализе задовољства запослених  за 2014/2013.год, 

 
- у сарадњи са тимом израђује план екстерне комуникације 
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- учествује у изради планова реаговања у ванредној ситуацији за ЕД "Југоисток" 
д.о.о. Ниш и његове организационе целине и регистра за ванредне ситуације, 

 
- учествује у изради плана евакуације. 

 
- учествује у ажурирању мастер листи ИМС-а и процеса. 

 
- учешће у преиспитивању интегрисаног система менадџмента од стране 
руководства, израда системских записа као објективних доказа о спроводјењу 
преиспитивања интегрисаног система менаџмента од стране руководства, 
израда Сумарног известаја о преиспитивању, дефинисање предлога за 
побољшање ИМС-а и  израда Плана менаџмента IMS ЕД “Југоисток” Ниш д.о.о 
Ниш. 

 
- обуку менаџмента и запослених – ''структура и примена документација ИМС, 
упознавање са захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007 и овлашћењима и одговорностима запослених у оквиру ИМС'' у 
свим организационим целинама ЕД “Југоисток” Ниш д.о.о Ниш. 

      
- доставља и реализује план интерне провере интегрисаног система 
менаџмента са одговорним представницима ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш , 
односно из: Огранка ЕД „Електродистрибуција“ Ниш, Огранка ЕД 
„Електротимок“ Зајечар, Огранка ЕД „Електродистрибуција“ Лесковац, Огранка 
ЕД „Електродистрибуција“ Пирот, Огранка ЕД „Електродистрибуција“ 
Прокупље, Огранка ЕД „Електродистрибуција“ Врање,  

 
- припрема решење за именовање тимова аудитора са дефинисаним 
овлашћењима и одговорностима, 

 
- припрема листе питања за спровођење интерне провере ИМС-а у складу са 
захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  и OHSAS 18001:2007, 

 
- учествује у спровођењу интерне провере интегрисаног менаџмента у складу 
са захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  и OHSAS 
18001:2007,у организационим целинама ЕД Југоисток д.о.о. Ниш. 

 
- учествује у дефинисању, реализацији и верификацији  корективних и 
превентивних мера идентификованих на интерном аудиту интегрисаног 
система менаџмента – пружање додатне помоћи према исказаним потребама, 
одговорним лицима ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш при реализацији корективних и 
превентивних мера идентификованих на интерном аудиту интегрисаног 
система менаџмента у складу са захтевима ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001:2007, 

 
 3. Рок извршења услуге: 
 Mаксималан рок извршења услуге који понуђач може да понуди је  60 
календарских дана од дана ступања на снагу уговора. 
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          4. Начин плаћања: у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потисивања 
 записника о извршеним услугама без примедби и пријему фактуре,  
 
 5. Место извршења услуге: Место извршења услуге је у организационим 
целинама ПД ’’Југоисток’’д.о.о. Ниш: Управа ЕД Југоисток д.о.о. Ниш, Огранак 
Електродистрибуција Ниш, Огранак Електродистрибуција Лесковац, Огранак 
Електродистрибуција Зајечар, Огранак Електродистрибуција Прокупље, Огранак 
Електродистрибуција Пирот, Огранак Електродистрибуција Врање. 
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На основу чл. 61. ст. 4. тач: 3), чл. 75., чл. 76. и чл. 77., Закона о јавним 

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

 
 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

регистар (чл.75 ст.1. тач.1. Закона о јавним набавкама); 
 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра 

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

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  
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- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
 
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 о јавним набавкама); 

 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: 
 
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 Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за неко од кривичних дела организованог криминала и 

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.  

 
Напомена: ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 
 

 - Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити 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). 

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

понуда. 
 

 - Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно 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). 

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

понуда. 
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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 о јавним набавкама); 

 
Доказ: 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за поднишење понуда. 

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

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Потврде прекршајног 

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

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

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

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

суда да му није изречена мера забране обављања одрећених послова. 
 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
 
4). Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75 ст.1. тач.4. Закона о јавним набавкама); 

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

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

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

понуда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода.  
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Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Уверења Пореске 
управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода.  

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

понуда. 
 
НАПОМЕНА : Понуђач  који је уписан у Регистар понуђача није дужан да 

приликом подношења понуде долазује испуњеност обавезних услова 
предвиђених чл. 75. ств 1. тач. од 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У том 
случају понуђач је дужан, да у Изјави на свом обрасцу са меморандумом, која 
мора бити потписана и оверена, наведе да је уписан у Регистар понуђача. 
Такође, уз наведени обраѕац, понуђач може доставити и фотокопију Решења о 
упису понуђача у Регистар понуђача. 

 
5). Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама). 

 
Доказ: 
Изјава (Оразац бр. 3.), о поштовању обавеза које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, која мора бити печатирана и потписана од стране одговорног лица 
понуђача и 

Изјава (Образац бр. 4.), којим гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине, која мора бити печатирана и потписана од стране одговорног лица 
понуђача. 

Напомена: 
Изјаве (Образац бр.3. и бр. 4.) су саставни делови ове конкурсне 

документације. 
Изјаву - Образац бр. 4., подносити само у случају ако је понуђач ималац 

права интелектуалне својине над предметом јавне набавке. 
 
II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. 

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

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

  
Доказ: 
Понуђач је дужан доставити Потврду Агенције за привредне регистре. 
 
Напомена: Овај доказ мора да буде издат након објављивања позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку. 
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НАПОМЕНА: Наведени доказ, за испуњење захтеваног услова из ове 
тачке, понуђачи нису дужни да достављају, ако је исти јавно доступан на 
интернет страници надлежног органа, односно ако су подаци на основу којих 
наручилац може утврдити да против понуђача није покренут поступак стечаја, 
нити поступак ликвидације, односно претходни стечајни поступак, јавно 
доступни. 
 Улолико се понуђач одлучи да не достави захтевани доказ из ове тачке, у 
том случају је дужан да достави Изјаву на свом обрасцу са меморандумом, која 
мора бити потписана и оверена, у којој ће навести интернет страницу на којој 
су тражени подаци јавно доступни. 

 
 
 2). Да располаже неопходним  финанисјским капацитетом. 
  
  Под неопходним финансијским капацитетом сматра се: да је понуђач у 2011, 
2012 и 2013 години имаo пословни приход од најмање 18.000.000,00 динара. 
 
Докази:  
Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, дужан је уз понуду 
доставити - биланс стања и биланс успеха за 2011, 2012 и 2013 годину.  
 
Под пословним приходом наручилац сматра приход који је уписан у Билансу успеха, 
на позицији "ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206), а који је у колони 
бр.3 - АОП означен ознаком "201" и тај податак ће бити релевантан код оцењивња 
понуда у погледу неопходног финансијског капацитета. Дакле, ради се о приходима 
из обављања делатности. То даље значи да наручилац неће признавати приходе по 
основу финансијских прихода (АОП 215) и остале приходе (АОП 217). 
 
НАПОМЕНА: Понуђач који у предходне три пословне године, односно у 2011, 
2012 и 2013 години, имао пословни приход мањи од 18.000.000,00 динара 
сматраће се да не располаже финасијским капацитетом и таква понуда биће 
одбијена као неприхватљива. 
  
3). Да располаже неопходним пословним  капацитетом. 
 
Под неопходним пословним капацитетом сматра се да је понуђач у периоду од 
претходне три године (2011, 2012. 2013) извршио најмање једну услугу у 
предузећима електропривреде и то услуге развојa и имплементацијe менаџмент 
система према стандарду: ISO 9001:2008; ISO14001:2004 и OHSAS 18001:2007 које 
су предмет ове јавне набавке. 
 
Докази: 
 
 Списак извршeних услуга, које су предмет ове јавне набавке, за период за 
претходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда, са 
датумима закључења уговора, листама купаца - наручиоца и потврдама купаца - 
наручиоца   
 
- Референт листу (на обрасцу наручиоца) - Образац бр.14. 
- Потврде наручилаца услуга, које прате референт листу - Образац бр.15.  
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5). Да располаже неопходним техничким   капацитетом. 
 
Довољним техничким капацитетом сматра се ако понуђач, поседује у власништву 
(својини) или по било ком другом правном основу има право коришћења, и то: 
 
1.  најмање 3 моторнa возила, 
 
 2. најмање 3 лаптопа – (преносних рачунара) који омогућују рад  ван просторија 
понуђача , односно на локацијама наручиоца.   

 
 Докази: 

Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, дужан је уз понуду 
доставити: 

 
-Изјаву о довољном техничком капацитету (на обрасцу наручиоца), 
-Рачуне о набавци наведених добра (моторна возила и лаптоп) или пописну листу за 
2013. год. или било који други доказ да понуђач има у власништву или по било ком 
другом правном основу право коришћења  
-Фотокопију саобраћајне дозвола за захтевана возила. 
 
            НАПОМЕНА: Понуђач који нема, односно који не поднесе све неопходне 
доказе којим доказује да има у власништву или по било ком правном основу 
право коришћења над траженим добрима у складу са овом тачком, сматраће се 
да не располаже довољним техничким капацитетом за извршење предметне 
јавне набавке и таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
 
6). Да располаже неопходним кадровским   капацитетом. 
 
Под неопходним кадровским капацитетом сматра се: 
 
Ако понуђач у време подношења понуде има најмање 8 (осам), запослених (на 

одређено или неодређено време) или радно ангажованих ван радног односа у 
складу са Законом о раду, са високом стручном спремом,  од којих најмање: 

 
- 4 (четри) дипломиранa инжењера техничке струке запослених (на одређено 

или неодређено време) или радно ангажованих ван радног односа у складу са 
Законом о Раду, а од тога 2 (два) дипломираног инжењера електротехничке струке 
запослених (на одређено или неодређено време) или радно ангажованих ван 
радног односа у складу са Законом о раду 
  
            Докази:  

- Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је уз 
понуду доставити: 
            -  Изјаву о довољном кадровском капацитету понуђача (на обрасцу 
наручиоца)  
            - Фотокопије oбразаца - Потврда о поднетој пријави - одјави  осигурања - 
(Образац М3А или МА), оверене печатом Фонда ПИО, за најмање онолико 
запослених колико je наручилац одредио као довољaн кадровски капацитет или 

       -Уговорe о радном ангажовању ван радног односа ( нпр. уговор о привремено 
повременим пословима, уговор о делу, као и остале уговоре предвиђене Законом о 
раду по овом основу) за сва лица која се захтевају као услов за довољан кадровски 
капацитет, 
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            НАПОМЕНА: Понуђач који нема, односно који не поднесе све неопходне 
доказе којим доказује да има запослена лица у складу са овом тачком, 
сматраће се да не располаже довољним кадровским капацитетом за извршење 
предметне јавне набавке и таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
 
4) Услови у погледу поседовања важећих сертификата које понуђачи морају 
испуњавати су: 
 - Понуђач мора имати сертификован систем за:  менаџмент квалитета према 
стандарду ISO 9001:2008, менаџмент заштите животне средине према стандарду 
ISO 14001:2004 и менаџмент безбедности и здравља на раду OHSAS 18001:2007. 
 
 Докази: 
Фотокопије важећих сертификата понуђача према стандарду ISO 9001:2008; ISO 
14001:2004 и OHSAS 18001:2007. 
 
 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

 - Понуда са подизвођачем 
 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за 
учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о 
испуњености услова из чл. 75. ст.1. тач.5) Закона о јавним набавкама за део набавке 
који ће извршити преко подизвођача, односно све доказе предвиђене из Услова за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 
Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке I. Обавезни услови и 
потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о јавним 
набавкама. 
 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% 
укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из чл.75. 
став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност 
тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
 У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе и предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, 
прописаних чл. 76. ст.3., односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује 
испуњеност тих услова, из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење 
истих, сходно чл. 76. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 
извршење обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење 
уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

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

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

 
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 

понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све 
предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. 
ст.1. тач.1) до 4) и ст.2. Закона о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене 
из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке I. Обавезни 
услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о 
јавним набавкама.  
 Услов из чл.75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе и 
предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл. 76. ст.3., 
односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, 
из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и 
чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали 
чланови групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења 
предвиђених услова. 

Услови из тих доказа цениће се кумулативно за целокупну групу понуђача. 
 

 Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
 

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

предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена 
без даље оцене.  
 Понуђачи који, у поднетој заједничкој понуди, доставе све предвиђене 
доказе, али којима не доказују испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказују испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
не испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед 
чега ће целокупна заједничка понуда бити одбијена као неприхватљива, без 
даље оцене. 
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    НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

 
 

 Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  
 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. 
 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду 
када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

 
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, мора да садржи све 

тражене доказе из ове конкурсне документације, који морају бити у свом изворном 
облику, преведени на српски језик и оверени од стране сталног судског тумача за тај 
страни језик. 

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

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона 
о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), понуђач може, уместо доказа, приложити 
своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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Напомена:  
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети 

сви тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом 
о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као 
неприхватљива и иста се даље неће разматрати, односно оцењивати.  
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На основу чл.61. ст.4. тач:1) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) 

и на основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13),  доноси се 

 
 
 

V.  У П У Т С Т В О 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 Овим Упутством понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин сачињавања прихватљиве понуде. 
 У прилогу понуде, доставити све захтеване обрасце и документа из овог 
Упутства, као и сва захтевана документа из Упутства како се доказује испуњеност 
услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  
 
 Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације 
 
 
 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
 2.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
 Понуду доставити на адресу: "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана 
Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“ (Центар за набавке и уговоре), са назнаком: , - 
Унапређење ИМС-а, послови на  управљању документацијом ИМС-а и интерне 
провере IMS-а (ОРН: 79411000 -Услуге општег саветовања у управљању) ЈН 
бр.70/14, - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 16.01.2015. године до 12,00 часова. 
 Понуда која пристигне код наручиоца после напред наведеног рока (датума и 
часа) односно рока одређеног у позиву за подношење понуда, сматраће се 
неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене. 
 Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима. Понуђач је дужан да 
се изјашњава, односно да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за 
то, а која су означена "празним" линијама, односно да заокружи једну од понуђених 
опција, на местима где је таква могућност понуђена. 
 НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода. 
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      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 
   

 
2.2. У обрасцу понуде, под тачком ''I .Општи подаци о понуђачу"  на 

предвиђеним местима, уписати све тражене податке. 
  2.3. У обрасцу понуде, под тачком “II. Понуду дајемо:“  - обавезно се 
изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у 
зависности од наступа понуђача.  

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 
2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
 Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа 
заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама под истом 
тачком уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески 
идентификациони број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког удруженог 
понуђача из групе понуђача. 

2.4. У обрасцу понуде, под тачком “III. Предметну набавку извршићемо:“  - 
обавезно се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 
под тачком 2., а у зависности од наступа понуђача. 

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 
2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 

 Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да ће предметну 
јавну набавку извршити са ангажовањем подизвођача, на „празним“ линијама под 
истом тачком уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески 
идентификациони број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког подизвођача.  
 2.5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу 
понуде, под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач 
поверити подизвођачу:'' - на предвиђеном месту упише проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, (који не може бити већи од 50%) уколико 
ангажује подизвођача.  
 Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 
 2.6. У обрасцу понуде, под тачком “V. Део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача:'' -  понуђач је дужан да на предвиђеном месту 
упише део предмата набавке који ће извршити преко подизвођача, уколико ангажује 
подизвођача. 

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

2.8. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.  ''Услови'', понуђач је дужан да се 
изјасни на свим предвиђеним местима, на начин како је то наручилац  даље у 
наставку текста овог упутства прописао: 
2.8.1. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.- тачка 1., алинеја 1.  – "Укупна 
понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ укупне 
понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, у динарима, за целокупну набавку. 
2.8.2.У обрасцу понуде, под тачком VII.- тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а“  – 
уписати бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 
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НАПОМЕНА: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, на предвиђеном 
месту уписати ''0''. 
2.8.3. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 1., алинеја 3, „УКУПНО ЗА 
УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)“ – уписати износ који је једнак збиру 
понуђене цене из алинеје 1. и износа припадајућег ПДВ-а из алинеје 2. 
2.8.4. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 1., после текста „УКУПНО ЗА 
УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима“– уписати словима износ који је 
уписан у  алинеји 3. 
2.8.5. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 3 – „Услови плаћања“  – не 
изјашњавати се, будући да нису ни понуђене опције. Самим подношењем 
понуде сматраће се да понуђач прихвата наводе по истoj тачки. 
2.8.6. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 4. „Рок извршења услуге“  – 
на предвиђеном месту уписати рок извршења, рачунајући у календарским 
данима, а од датума ступања на снагу уговора. 
НАПОМЕНА:  Уколико понуђач у понуди наведе дужи рок од 60 
календарских дана од дана ступања на снагу уговора таква понуда биће 
оцењена   као неприхватљива 

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

 Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној 
документацији – прецртавањем   постојећих   навода   и   уписивањем   других   
навода. (нa пример:       прецртати рок од 60 дана под тачком  ''VII. - 6 - "Рок 
важењa понуде" и уписати краћи или дужи рок или под тачком  ''VII. -  5 - 
Место извршења услуге - не изјашњавати се, будући да нису ни понуђене 
опције. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата наводе 
по истoj тачки. 

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

2.9. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
         
2.10. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен образац 

понуде, потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством како се доказује 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и следеће 
попуњене и оверене обрасце: 
 
ПРИЛОГ:                                                                                                                                                                 

1 Образац бр.1,                                                                                                      
2. Образац бр.2, 
3. Образац бр.3, 
4. Образац бр.4,  
5. Образац бр.5,  
6. Образац бр.6 -  
7. Образац бр.7, 
8. Образац бр.8, 

     9.   Образац бр.9, 
     10. Образац бр.10, 
     11. Образац бр.11, 

12. Образац бр. 12. Модел уговора 
13. Образац Референтнe листe - искључиво на моделу референтне листе 
наручиоца (Образац бр.13.) и 
14. Образац Потврде - за доказивање референци понуђача (Образац бр.14.). 
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15. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 
регистра надлежног Привреног суда, 
16. Извод из казнене евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне 

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

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

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

       
 

као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом. 
 

 Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне 
документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата 
понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце достављати 
у фотокопији. 
 НАПОМЕНА: 
 Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког од 
доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује испуњеност услова 
из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, понуда која се не односи на 
целокупну набавку, као и понуда која се поднесе са неким од предвиђених 
образаца који су непопуњени или непрописно попуњени, непотписани или 
неоверени - сматраће се непотпуном, односно неприхватљивом и као таквој, 
неће се по истој даље поступати, односно неће се оцењивати. 
 
 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен 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: "ЕПС ЕД 
„ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“ (Центар за 
набавке и уговоре), са назнаком: 
 „Измена понуде за јавну набавку услуга: – У Унапређење ИМС-а, послови 
на  управљању документацијом ИМС-а и интерне провере IMS-а (ОРН: 79411000 -
Услуге општег саветовања у управљању) ЈН бр.70/14,   - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Допуна понуде за јавну набавку услуге: – Унапређење ИМС-а, послови на  
управљању документацијом ИМС-а и интерне провере IMS-а (ОРН: 79411000 -
Услуге општег саветовања у управљању) ЈН бр.70/14,.- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Опозив понуде за јавну набавку услуге: – Унапређење ИМС-а, послови на  
управљању документацијом ИМС-а и интерне провере IMS-а (ОРН: 79411000 -
Услуге општег саветовања у управљању) ЈН бр.70/14,. - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге: – Унапређење ИМС-а, 
послови на  управљању документацијом ИМС-а и интерне провере IMS-а (ОРН: 
79411000 -Услуге општег саветовања у управљању) ЈН бр.70/14,  - НЕ ОТВАРАТИ”.  
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 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 
 5.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

НАПОМЕНА: Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно 
наведеној забрани, као неприхватљиве.  

Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), 
као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац 
бр.11.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 
  НАПОМЕНА: 
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведени споразум (Образац бр11.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива 
 
 
 6.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

   
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
           7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), 

као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 
9.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 

 
  НАПОМЕНА: 
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведени споразум (Образац бр. 11.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
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 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
 
 
 8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања 
Записника о извршењу предметне услуге - без примедби и пријему фактуре. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 
 8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде - 60 (шесдесет) 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 нe може 
мењати понуду. 
 
 
 9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, бројчано и словима, са и без пореза на 
додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 

Понуђена цена по радном сату је са укалкулисаним свим зависним 
трошковима (основна цена рада, превоз запослених - долазак на рад непосредних 
извршилаца - запослених и одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, 
ноћни рад, евентуални прековремени рад и свим осталим припадујућим накнадама 
зараде у складу са Законом о раду, као и свим трошковима који су укалкулисани у 
понуђену цену у складу са обрасцем Структуре цене). 

Цена је фиксна и не може се мењати. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
  
 
 10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 
ПОРЕСКИМ 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. 
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 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

  12.  ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда 1 
(једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство финасијског 
обезбеђења уговора за добро извршење посла, која мора да буде евидентирана 
(регистрована) у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 
мора бити оверена печатом и потписана од стране облашћеног лица за заступање, а 
уз исто мора бити достављено и менично овлашћење -писмо, за попуњавање и 
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате. 

 Уз предметну меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном 
овлашћењу-писму. Рок важења менице за добро извршење посла мора бити 
најмање 30 дана од дана истека трајања уговора за предметну јавну набавку. 

 Наручилац ће меницу за добро извршење посла изабраном понуђачу вратити 
31. дана од дана потписивања записника о извршеним услугама-без примедби 
уколико се не стекну услови за њену реализацију. 

 Уколико извршилац услуге из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
изврши услугу која чини предмет овог уговора у уговореном року за извршење, исту  
може  извршити  у  даљем  року од 5 дана, у ком  случају наручилац услуге има 
право на уговорну казну због неблаговременог извршења овог уговора, у висини од 
2% од уговорене цене (без обрачунатим ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а највише 
у висини од 10% од укупне уговорене цене (без обрачунатим ПДВ-а), активирањем 
сопствене (соло) менице извршиоца услуге за добро извршење посла. 
                                                                                  
 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе наручиоца услуге да 
извршиоца услуге обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну 
казну, те да ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извршилац услуге дужан 
да плати наручиоцу услуге уговорну казну, без икакве претходне опомене наручиоца.  

 
Уколико извршилац услуге, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 

извршии услугу која чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по 
истеку рока од 5 дана од дана истека уговореног рока купац може раскинути овај 
уговор због неизвршења уговорених обавеза продавца, а у сваком случају има право 
на накнаду штете. 

 
 13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а 18000 
Ниш“(Центар за набавке и уговоре), електронске поште на e-mail: 
dusanka.nocic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-591, тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
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дана пре истека рока за подношење понуде, у временском периоду од 7.30 часова 
до 15.30. часова сваког радног дана,( уколико додатне информације или појашњења 
у вези са припремањем понуде стигну после тог времена сматраће се да су стигле 
наредног дана).    
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН 
бр. 70/14. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 

  
 
 14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 
 15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА 
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 
РЕФЕРЕНЦИ 
 
  
 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступкујавне набавке: 
1)поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. ЗЈН, 
2)учинио повреду конкуренције, 
3)доставио неистините податке у понуди или без обравданих разлога одбио да 
заклјучи уговор о јавној набавци, након што мује уговор додељен, 
4)одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
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 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 може бити: 
1)правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа, 
2)исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза, 
3)исправа о наплаћеној уговорној казни, 
4)рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року, 
5)извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором, 
6)изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условим предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, 
7)доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
8)други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне 
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом 
понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 
преда наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство 
финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених 
обавеза, која мора да буду евидентирана (регистрована) у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 
од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 15% 
од укупне вредности уговора, за предметну јавну набавку, без ПДВ-а. Уз преметну 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном овлашћењу - писму. Рок 
важења менице за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, мора бити 
најмање 30 дана од дана од дана истека трајања уговора за предметну јавну 
набавку.  
 Наручилац ће меницу за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 
изабраном понуђачу вратити 31. дана од дана истека трајања уговора за предметну 
јавну набавку, уколико се не стекну услови за њихову реализацију. 
 
 НАПОМЕНА: 
 Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негaтивних референци 
Управе за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 
 
 
 16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“.  
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 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок 
извршења.  

 
 18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјавe датe под кривичном 
и материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
 Напомена: поводом ове тачке понуђач је дужан поднети попуњене, 
потписане и оверене Обрасце бр. 3. и бр. 4., у супротном понуђач који не 
поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, његова понуде ће 
бити одбијена као неприхватљива.  
 Образац бр. 4. понуђач подноси само у случају ако је понуђач ималац 
права интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке. 
 
 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
 

 20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона  o јавним набавкама. 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
 Захтев се може доставити непосредно, електронском поштом на                             
e-mail:dusanka.nocic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-591, у којим 
случајевима подносилац захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране 
наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено 
са повратницом, на адреси наручиоца. 
 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
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 документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
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 После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
 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 права 
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.  
 
 Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту 
права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
  
 Уколико подносилац захтева оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда такса изнoси од 80.000,00 динара. 
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа 
од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем 
је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара. 
 
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о 
додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико 
процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда 
или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000,00 динара, односно 
такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 
80.000.000,00 динара. 
 
 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се:  

 1.) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из 
члана 156. ЗЈН која садржи следеће: 

    (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
    (2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне 
таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и 
датум када је уплата таксе реализована); 
    (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
     (4) број рачуна буџета: 840-742221843-57; 
    (5) шифру плаћања: 153 или 253; 
    (6) позив на број: 97 50-016; 
     (7) сврха: републичка  административна  такса;  број или  другa  ознакa јавне 
набавке на коју се односи поднети  захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 
     (8) корисник: буџет Републике Србије; 
     (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата републичке административне таксе; 
     (10) потпис овлашћеног лица банке; 



 29 од 60 
 

 2.) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе 
потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив 
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке 
административне таксе;  

 3.) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 
финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за 
подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор; 

 4.) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 
другим прописом. 
 
 21.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана 
отварања понуда. 
 Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од 
три дана од дана доношења одлуке. 
 Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана 
када је пријем одбијен. 
 

 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 (осам) дана од дана протока рока за подношење захтева за 
заштиту права из чл.149. Закона о јавним набавкама.  

 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона.  
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Образац понуде  
 
 

ЈН бр. 70/14 
 
 I. Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
              

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

 Место седишта: _________________________________________________________ 
             
 Адреса (улица и број): ___________________________________________________ 
      
 Бр.т.р.:  ________________________________________________________________              
 
 Банка: _________________________________________________________________              
 
 ПИБ бр:   _______________________________________________________________ 
              
 Матични број:  __________________________________________________________ 
 
 Одговорно лице овлашћено за закључење уговора: _________________________ 
                
 Телефон/факс:      __________ _____________________________________________   
 
 Особа за контакт: ________________________________________________________ 
 
 Интернет адреса:   _______________________________________________________  
               
 E-mail адреса:   __________________________________________________________ 
 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке услуге: 
Унапређење ИМС-а, послови на  управљању документацијом ИМС-а и интерне 
провере IMS-а (ОРН: 79411000 -Услуге општег саветовања у управљању) ЈН 
бр.70/14, објављеном на Порталу јавних набавки, од 17.12.2014. године, неопозиво 
дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2014. године. 

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

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

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

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

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

2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

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

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

 
 

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

  
1.  Понуђена цена:  

 
    -  Укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)……_______________________ 
динара, 
    -  Износ ПДВ-а ………..………………...…........................_______________________ 
динара, 
     -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом).._______________________ 
динара. 
 (УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _________________ 
_______________________________________________________________________).  

 
 
  2. Услови плаћања: у року до 45 (четрдесетпет) дана од  дана потписивања  
 Записника о извршеној предметној услузи - без примедби и пријему фактуре, 

. 
 
           3.  Рок извршења услуге:  ______ календарских дана од дана ступања на 
 снагу уговора.  

 
 4. Место извршења услуге: Место извршења услуге је у организационим 
 целинама ПД ’’Југоисток’’д.о.о. Ниш: Управа ЕД Југоисток д.о.о. Ниш, Огранак 
 Електродистрибуција Ниш, Огранак Електродистрибуција Лесковац, Огранак 
 Електродистрибуција Зајечар, Огранак Електродистрибуција Прокупље, 
 Огранак Електродистрибуција Пирот, Огранак Електродистрибуција Врање. 

 
    

5. Рок важење понуде: 60 дана од дана отварања понуде. 
 
 
 

 
За понуђача, 

 
 

(м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 
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Образац бр.1. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

Н И Ш 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(ЈН бр.70/14) 
 

Овим изричито и неопозиво потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
услуге: Унапређење ИМС-а, послови на  управљању документацијом ИМС-а и 
интерне провере ИМС-а (ОРН: 79411000 -Услуге општег саветовања у управљању) 
ЈН бр.70/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                             

            (навести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 201__. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.2. 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива 
за подношење понуда - у отвореном поступку - (ЈН бр.70/14), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку услуге: Унапређење ИМС-а, 
послови на  управљању документацијом ИМС-а и интерне провере ИМС-а (ОРН: 
79411000 -Услуге општег саветовања у управљању) ЈН бр.70/14, 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 

 
У _______________, 
 
Дана ____.____. 201__. године. 
 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.3. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо приликом састављања 
понуде за предметну јавну набавку, поштовао/али обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке услуге: Унапређење ИМС-
а, послови на  управљању документацијом ИМС-а и интерне провере ИМС-а (ОРН: 
79411000 -Услуге општег саветовања у управљању) ЈН бр.70/14, док се у друге 
сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

          (навести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 201__. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
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                                                                                                                       Образац бр.4. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права 
интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке (ЈН бр.70/14). 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке услуге: Унапређење ИМС-
а, послови на  управљању документацијом ИМС-а и интерне провере ИМС-а (ОРН: 
79411000 -Услуге општег саветовања у управљању) ЈН бр.70/14,, док се у друге 
сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (навести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 201__. године. 

 
 

НАПОМЕНА:  
Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач (односи се и на понуђаче 
из групе понуђча) ималац права интелектуалне својине над предметом ове 
јавне набавке 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
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 На основу чл. 61. ст.4. тач:7) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), 
као и на основу чл.2. ст.1. тач: 9), чл.11. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), прописује се и доноси се: 

 
VI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

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

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

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

_________ 2014. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и 
датум које је понуђач уписао у обрасцу понуде.          

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

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

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

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

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

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

12. 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.  
 
Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно 

доставља свим понуђачима, уз осталу документацију. 
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Образац структуре понуђене цене 
 

Образац бр.5. 
 

ЈН бр.70/14 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке услуге: 
- Унапређење ИМС-а, послови на  управљању документацијом ИМС-а и интерне 
провере ИМС-а (ОРН: 79411000 -Услуге општег саветовања у управљању) ЈН 
бр.70/14, а на основу наше понуде, под бр.______________ од ______________ 
201__. године, достављамо Вам 

  
 

СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ   
 

 
       
 
(Понуђена цена за уплату и словима: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________).  
 
 Плаћање, за услуге која чине предмет ове јавне набавке, под условима из 
прихваћене понуде понуђача. 
 
 У цену су укалкулисани сви зависни трошкови. 
 
                                                           
 

1 2 3 4 5 6 

Количина 

Јединич
на цена 
без   
ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а Ред.        

Бр. Назив  услуге  Јед.   
Мере   

Укупно (динара) (динара) 

1.  

 
Унапређење ИМС-а, 
послови на управљању 
документацијом ИМС-а и 
интерне провере ИМС-а  

комплет 1   

         
УКУПНО 
без ПДВ-

а 
 

    
 

ПДВ %  
 

 

    ЗА 
УПЛАТУ  
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                                                             (м.п.)                             
_______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 201__. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 

 
Образац бр.6. 

 
ЈН бр.70/14 

 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
услуге: Унапређење ИМС-а, послови на  управљању документацијом ИМС-а и 
интерне провере ИМС-а (ОРН: 79411000 -Услуге општег саветовања у управљању)  
достављамо Вам 
  

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

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

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

 4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и 
модела:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 
када наручилац од понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то 

1 2 3 4 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом Ред.        

Бр. 
Назив трошкова припреме понуде 

 
(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

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

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

8. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 4., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са 
ПДВ-ом“ . 
 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 Напомена: 
 Уколико понуђач приликом припреме понуде није имао трошкове који су 
напред наведени у датој табели - није у обавези да доставља овај образац 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

          (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 201__. године. 
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Образац бр.7. 

 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке услуге: Унапређење ИМС-а, послови на  
управљању документацијом ИМС-а и интерне провере ИМС-а (ОРН: 79411000 -
Услуге општег саветовања у управљању) ЈН.бр.70/14 најкасније приликом 
закључења уговора, а уколико смо на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, за предмет који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, у складу са чл. 83. Закона о јавним набавкама, доставити наручиоцу бланко 
сопствену меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, као и да ћемо истовремено 
наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате.  
 
 
 

                                                                                
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 201__. године. 
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                                                                                                                       Образац бр. 8. 

 
 
 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке услуге: Унапређење ИМС-а, послови на  
управљању документацијом ИМС-а и интерне провере ИМС-а (ОРН: 79411000 -
Услуге општег саветовања у управљању) ЈН.бр.70/14. најкасније приликом 
закључења уговора, доставити наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, без 
протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, 
као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и 
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

     
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 
 

                                                                             
У _____________, 
 
Дана ___.___. 201__. године. 
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Образац бр.9. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

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

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
за извршење јавне набавке услуге: Унапређење ИМС-а, послови на  управљању 
документацијом ИМС-а и интерне провере ИМС-а (ОРН: 79411000 -Услуге општег 
саветовања у управљању) ЈН.бр.70/14. на основу пројектних задатака. 
 

 Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има најмање 8 (осам) 
запослених (на одређено или неодређено време) или радно ангажованих ван 
радног односа, у складу са Законом о раду, од којих најмање: 

 - 4 (четри) дипломираног инжењера техничке струке запосленог (на одређено 
или неодређено време) или радно ангажованог ван радног односа, у складу са 
Законом о раду, од тога 2 (два) дипломираног инжењера електротехничке струке 
запослених (на одређено или неодређено време) или радно ангажованих ван 
радног односа, 
 
1. ___________________________________, 
           (име и презиме) 
 
2. ___________________________________, 
           (име и презиме) 
 
3. ___________________________________, 
           (име и презиме) 
 
4. ___________________________________, 
           (име и презиме) 
 
5. ___________________________________, 
           (име и презиме) 
 
6. ___________________________________, 
           (име и презиме) 
 
7. ___________________________________, 
           (име и презиме) 
 
8. ___________________________________, 
           (име и презиме) 
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за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 

      За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

      (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

У _____________, 
 
Дана ___.___. 201__. године 
 
 
НАПОМЕНА: Број позиција може се кориговати (повећати) према стварном стању 
код подносиоца - понуђача.                                                 
                                                                
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђач. 
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Образац бр. 10. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
Н И Ш 

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

 
И  З  Ј  А  В  А 

О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  
 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним техничким капацитетом 
за извршење јавне набавке услуге: - Унапређење ИМС-а, послови на  управљању 
документацијом ИМС-а и интерне провере IMS-а (ОРН: 79411000 -Услуге општег 
саветовања у управљању) ЈН бр.70/14 
 
 Овим неопозиво изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач 
располаже следећом техничком опремом, а која је неопходна за извршење 
предметне јавне набавке, и то: 
 
Ред. 
бр. 

Опис битне понуђачеве техничке 
опремљености и апаратуре 

Комада Назив произвођача и тип 

1. 
 
   моторнa возила, 

 
3 

 
 

2.  лаптопа – (преносних рачунара) 
 

3  

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
 

НАПОМЕНА: Број позиција може се кориговати (повећати) према стварном стању 
код подносиоца - понуђача.                                                 
                                                                                                     За понуђача,                                                                   

(м.п.)                     _________________________ 
                                                                                                                  (потпис)                                                                                                   

       
  _________________________ 

     (читко навести име и презиме) 
 

  _______________________ 
             (навести функцију) 

У _____________, 
 
Дана ___.___. 201__. године 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђач 
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Образац бр11. 
 
 

СПОРАЗУМ  
 

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

(ЈН бр.70/14) 
 

  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке услуге: Унапређење ИМС-а, 
послови на  управљању документацијом ИМС-а и интерне провере ИМС-а 
(ОРН: 79411000 -Услуге општег саветовања у управљању) ЈН.бр.70/14 
 
 
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: ________________________________ 



 48 од 60 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
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:     ________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 



 49 од 60 
 

 
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 ___.___. 201__. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр11.) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  
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Образац бр.12. 
Модел уговора 

У  Г  О  В  О  Р 
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

(ЈН бр.70/14) 
 

 Закључен  у Нишу, између: 
 

 1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, са седиштем у Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а, са 
ПИБ-ом 104196932, са матичним бројем 20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК 
банке'', које заступа директор Дарко Булатовић дипл.правник, наручилац услуге, с 
једне стране и   

 
2.  _______________________________________ из ______________________ 
 

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

Чл.1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је извршилац услуге изабран за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге која су предмет овог 
уговора. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 

 Предмет овог уговора је : - Унапређење ИМС-а, послови на  управљању 
документацијом ИМС-а и интерне провере ИМС-а (ОРН: 79411000 -Услуге 
општег саветовања у управљању) ЈН.бр.70/14, а у свему према конкурсној 
документацији за предметну јавну набавку и прихваћеној понуди продавца, под 
бр._______________ од __________ 2014. године, а која документа се налазе у 
прилогу овог уговора и чине његов саставни део. 
 
                                                                    Чл.3. 
 
 Наручилац услуге наручује, а извршилац услуге прихвата и уједно се 
обавезује да  услугу изврши за рачун наручиоца услуге, у свему према условима из 
конкурсне документације за предметну јавну набавку и своје понуде. 
 
 

_____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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 Количину, врсту и квалитет услуга које ће извршилац услуге извршити, 
одређени су у Конкурсној документацији, односно у Обрасцу структуре цене који је 
саставни део Kонкурсне документације за предметну јавну набавку. 

 
Чл.4. 

КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА  
 
 
Уговорне стране су сагаласне да уговорена цена за набавку услуге: - 

Унапређење ИМС-а, послови на  управљању документацијом ИМС-а и интерне 
провере ИМС-а (ОРН: 79411000 -Услуге општег саветовања у управљању) 
ЈН.бр.70/14, износи: 

 
-укупно __________________________динара, без обрачунатог ПДВ-а 
односно, 
 
-укупно__________________________динара, (и словима: _________________ 

 
______________________________________________), са обрачунатим ПДВ-ом. 
 
 У цену су укалкулисани сви зависни трошкови. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Чл.5. 
 

Наручилац услуге се обавезује да плаћање врши на начин и у року из 
прихваћене понуде продавца.                               
 Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун продавца. 
 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Чл 6. 
 

Извршилац услуге се обавезује да  предметну услугу изврши у року из 
прихваћене понуде извршиоца услуге.   

Уговорне стране су се сагласиле да је рок извршења битан елемент овог 
уговора.            

Чл.7. 
У случају наступања више силе, уговорени рок извршења продужава се 

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. 
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Чл.8. 
 Место извршења услуге је подручије ПД „Југоисток“ Ниш д.о.о. на територији  
Огранка Врање ,Огранка Лесковац ,Огранка „Електротимок“Зајечар, Огранка    
Прокупље и Огранка Пирот , где ће се извршити квалитативни и квантитативни   
пријем услуга. 

_____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 

Чл.9. 
 Обавезе извршиоца услуге су: 
 

- да сачини план рада  са термин планом  у коме ће бити датумски прецизирано 
извршење предметне услуге – Унапређење ИМС-а, послови на  управљању 
документацијом ИМС-а и интерне провере ИМС-а серије стандарда ISO: 
ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004  и OHSAS 18001 : 2007 за све организационе 
целине 

- учествује у организовању и припремању материјала за састанке тимова 
задужених за процесе и присуствује сваком састанку. 
-   врши обилазак свих локација ЕД Југоисток д.о.о. Ниш. ради снимања тренутног 
стања инфраструктуре и уређености документације ИМС-а серије стандарда ISO: 
ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004  и OHSAS 18001 : 2007. 
- израђује извештаје о стању инфраструктуре са аспекта захтева система 
квалитета, система менаџмента заштитом животне средине и система 
менаџмента за здравље и безбедност на радном месту за све oрганизационе 
целине. 
-  израђује извештаје о упоредној анализи  стања инфраструктуре, урађеног на 
основу снимљеног стања у организационим целинама ЕД Југоисток д.о.о. Ниш. 
2014/2013.год. 
-  спроводи oбуку запослених за 5S методологију. Након реализације обуке, 
према утврђеној потреби пружа додатну помоћ одговорним лицима у уређењу 
радног простора као и документације ИМС. 
 -  додатно пружа савете за уређење простора са аспекта захтева ИМС, ( ISO 
9001:2008; ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007) 
- учествује у имплементацији алата и метода квалитета у свакодневни рад у 
пословним процесима. 
- учешће у изради упутства за израду еко-мапа и у изради истих за све 
организационе целине  ЕД Југоисток д.о.о. Ниш.  
-  образовање запослених за примену серије стандарда ISO: ISO 9001:2008, ISO 
14001 : 2004  и OHSAS 18001 : 2007 и припрему за надзорну проверу ИМС-а. 

      -  учествује у преиспитивању Политике ИМС-а. 
-   прикупља и обрађује податаке ради анализе остварења дефинисаних циљева    
    и израђује  Извештај о прогресији циљева. Дефинише нове Циљеве ИМС-а.  

- Учествује са тимовима у преиспитивању постојећих и дефинисању нових    
 програма за остваривање циљева ИМС. Израђује Регистар програма за 
 остваривање циљева . 
- у сарадњи са тимовима спроводе преиспитивање и побољшање 
документације ИМС-а за примену серије стандарда ISO: ISO 9001:2008, ISO 
14001 : 2004  и OHSAS 18001 : 2007 (Приручници, Оперативне процедуре, 
Системске процедуре, Општа упутства, Радна упутства и општи и пратећи 
системскх формулари). Учествују у имплементацији документације. 

- учествује у узради карти мерења процеса и почетка примена алата и метода 
квалитета у процесима, 

- у сарадњи  са тимовима прикупља податаке за праћење перформанси 
процеса, израђују извештаје и утврђују ефективност и ефикасност сваког 
процеса 

 
 

_____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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- у сарадњи са тимовима спроводе преиспитивање, поновно рангирање и 
ажурирање анализа аспеката животне средине и хазарда и ризика по здравље 
и безбедност запослених на раду и израђује извештаје.  

- врши преиспитивање листе идентификованих контрола над операцијама и 
проверу примене на лицу места, као и преиспитивање и допуну релевантних 
законских и осталих захтева, анализа закона и покретање мера у циљу 
усаглашавања неопходних података за израду системских записа.Врши 
ажурирање листе контроле над операцијама, сачињава листу контроле и 
побољшање Дневника контроле над операцијама. 

- у сарадњи са тимовима израђује план вредновања усглашености са 
захтевима стандарда ISO 9001:2008;ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 и 
пратеће извештаје о вредновању усаглашености за све организационе целине 
ЕД Југоисток д.о.о. Ниш. 

- учествује у преиспитивању утицаја на пословање и у изради извештаја, 
- учествује у прикупљању података за праћење перформанси заштите животне 
средине и изради извештаја, 

- организује спровођење анкете мерење задовољства корисника и запослених и 
израђује извештаје о резултатима мерења у организационим целинама ЕД 
Југоисток д.о.о. Ниш и израђује  упоредне анализе задовољства корисника 
услуга и упоредне анализе задовољства запослених  за 2014/2013.год, 

- у сарадњи са тимом израђује план екстерне комуникације 
- учествује у изради планова реаговања у ванредној ситуацији за ЕД "Југоисток" 
д.о.о. Ниш и његове организационе целине и регистра за ванредне ситуације, 

- учествује у изради плана евакуације. 
- учествује у ажурирању мастер листи ИМС-а и процеса. 
- учешће у преиспитивању интегрисаног система менадџмента од стране 
руководства, израда системских записа као објективних доказа о спроводјењу 
преиспитивања интегрисаног система менаџмента од стране руководства, 
израда Сумарног известаја о преиспитивању, дефинисање предлога за 
побољшање ИМС-а и  израда Плана менаџмента IMS ЕД “Југоисток” Ниш д.о.о 
Ниш. 

- обуку менаџмента и запослених – ''структура и примена документација ИМС, 
упознавање са захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007 и овлашћењима и одговорностима запослених у оквиру ИМС'' у 
свим организационим целинама ЕД “Југоисток” Ниш д.о.о Ниш. 

- доставља и реализује план интерне провере интегрисаног система 
менаџмента са одговорним представницима ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш , 
односно из: Огранка ЕД „Електродистрибуција“ Ниш, Огранка ЕД 
„Електротимок“ Зајечар, Огранка ЕД „Електродистрибуција“ Лесковац, Огранка 
ЕД „Електродистрибуција“ Пирот, Огранка ЕД „Електродистрибуција“ 
Прокупље, Огранка ЕД „Електродистрибуција“ Врање,  

- припрема решење за именовање тимова аудитора са дефинисаним 
овлашћењима и одговорностима, 

- припрема листе питања за спровођење интерне провере ИМС-а у складу са 
захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  и OHSAS 18001:2007, 

- учествује у спровођењу интерне провере интегрисаног менаџмента у складу 
са захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  и OHSAS 
18001:2007,у организационим целинама ЕД Југоисток д.о.о. Ниш. 

 
_____________________________ 

                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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- учествује у дефинисању, реализацији и верификацији  корективних и 
превентивних мера идентификованих на интерном аудиту интегрисаног 
система менаџмента – пружање додатне помоћи према исказаним потребама, 
одговорним лицима ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш при реализацији корективних и 
превентивних мера идентификованих на интерном аудиту интегрисаног 
система менаџмента у складу са захтевима ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001:2007, 

 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ 
Чл.10. 

 Обавезе наручиоца услуге су: 
           -    да прими услугу која је предмет овог уговора, 

- да извршиоцу услуге исплати уговорену цену за извршену услугу у року и 
на начин предвиђен овим уговором, 

- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ УСЛУГЕ 

 
Чл.11. 

 
 Квантитативни и квалитативни пријем предметне услуге извршиће комисија 
наручиоца састављена од три члана записничким путем (Записник о извршеној 
услузи - без примедби.) 

Уговорне стране су се споразумеле да ће записник из овог члана потписивати 
обе уговорне стране. 

Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
извршењу услуга, наручилац има право да одбије пријем такве  предметне услуге, с 
тим што је дужан да извршиоцу одмах на то укаже, а извршилац се обавезује да исте 
отклони одмах - о свом трошку и извршење усагласи са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку и прихваћене понуде извршиоца 
 
ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ  И  ОДГОВОРНОСТ  

 
 Чл.12. 

 
 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.  
 
 
 

_____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Чл.13. 
      

 Извршилац услуге се обавезује да, приликом закључења овог уговора, 
наручиоцу услуге преда бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно 
оверену и потписану, као и овлашћење наручиоцу услуге за попуњавање исте и 
њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, а као средство 
обезбеђења за добро извршење посла, а која це се понуђачу вратити 31. дана од 
дана потписивања записника о извршеним услугама-без примедби уколико се не 
стекну услови за њену реализацију.                                                                    

УГОВОРНА КАЗНА 
Чл.14. 

 
 Уколико извршилац услуге из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
изврши услугу која чини предмет овог уговора у уговореном року за извршење, исту  
може  извршити  у  даљем  року од 5 дана, у ком  случају наручилац услуге има 
право на уговорну казну због неблаговременог извршења овог уговора, у висини од 
2% од уговорене цене (без обрачунатим ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а највише 
у висини од 10% од укупне уговорене цене (без обрачунатим ПДВ-а), активирањем 
сопствене (соло) менице извршиоца услуге за добро извршење посла. 
                                                                                  
 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе наручиоца услуге да 
извршиоца услуге обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну 
казну, те да ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извршилац услуге дужан 
да плати наручиоцу услуге уговорну казну, без икакве претходне опомене наручиоца.  

 
Уколико извршилац услуге, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 

извршии услугу која чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по 
истеку рока од 5 дана од дана истека уговореног рока купац може раскинути овај 
уговор због неизвршења уговорених обавеза продавца, а у сваком случају има право 
на накнаду штете. 
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Чл.15. 
 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно 
обостраног потписивања. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

 Чл.16. 
 Овај уговор може престати споразумно или на основу раскида једне од 
уговорних страна.                                                        

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

 
___________________________ 

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

 
                                                                                                                                       

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Чл.17. 

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

 Чл.18. 
 

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

                                                                   
 

Чл.19. 
 

 Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих три  
примерка задржава извршилац услуге, а четри наручилац услуге.  
 
 
 
                                                       У г о в о р н е   с т р а н е: 
 

 
                 Наручилац услуге,                                                        Извршилац услуге, 
                Д И Р Е К Т О Р,                                                            Д И Р Е К Т О Р,   
 ______________________________                              __________________________ 
 (Дарко Булатовић дипл. правник)                                   (                                                  ) 
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Образац бр.13.                                                                                                

 
 
 
ПОНУЂАЧ: 
 
Назив понуђача: ___________________________ 
 
Место седишта:  ___________________________ 
 
 

 
   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  (ЈН бр.70/14)  

 
 Понуђач је, у току, 2011., 2012. и 2013. године, извршио услуге које су предмет 
ове јавне набавке, како је назначено у датој табели: 
 

 
 
 
НАПОМЕНА: 
 

Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, 
односно потврду свога наручиоца (потписану и печатирану).  

Понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да 
такав образац садржи најмање онолико података колико садржи образац наручиоца.  

 

 
Ред. 
Бр. 

 
Назив  

Наручиоца услуге 
 

 
Место 
седишта 
наручиоца  

 
Контакт 
телефон 
наручиоца 

 
Предмет 
 Уговора 

(назив услуге) 

 
Година 

извршења 
услуге 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

6.  
 

    

7.  
 

    

8.  
 

    

9.  
 

    

10.  
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 Редни бројеви су дати као предложени образац, што значи да се број позиција 
може кориговати (повећати или смањити) према стварном стању код подносиоца 
захтева-понуђача.  

Уколико је наручилац – ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. у Нишу, означен као 
наручилац, није потребно достављати поменуте потврде о извршењу услуге, већ је 
потребно само навести све тражене податке из табеле.  
                            
                   За понуђача, 
                                                                                                                                                                                                                         
        
 _________________________ 

 
 
 

У ________________________,                                                 
 
Дана, ____________ 201__.године.                  
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Образац бр.14. 

 
Штамбиљ издаваоца потврде 

 
 

______________________________________________ 
 
 

________________________ 
 

                                                     
 
 На захтев насловног предузећа, а на основу чл.77 ст.2. тач:2). подтачка: (1) 
Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012.) и службене евиденције којом 
располаже ово Предузеће, издаје се следећа  

 
 

П О Т В Р Д А 
 
 

 Овим се непозиво потврђује да је ______________________________________  
из  
__________________________________, а на основу закључених одговарајућих 
уговора, извшио ниже наведене услуге, и то: 
 
  
  
  
 

 Потврда ће подносиоцу захтева служити као доказ у поступку јавнe набавкe 
коју спроводи наручилац ЕД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. у Нишу - ЈН бр.70/14, док се у 
друге сврхе не може користити. 

      
        За издаваоца потврде, 

 
                                                              (м.п.)                  ___________________________      

       (потпис одговорног лица)  
 
 
 

 
Ред. 
бр. 

 
 

Назив услуга 

 
Година 

извршења 
услуга 

   
  1.  
     

  

   
  2.  
  

  

   
  3. 
 

  

 
   4.  
 

  


